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EDITORIAL
A 11 de dezembro de 1998 começava a viagem e a escrever-se a
estória da APDJ – “Associação para a Promoção do Desenvolvimento
Juvenil”.
Desde então temos sido campos de férias, notas de génio e boleias,
mini-criações, criações, criações + e Super Criações, temos sido casa
animada, casa divertida e GAT, dois dedos de reflexão e crescer a
brincar, temos sido sarilhos do amarelo, + sementes e AECs, e ainda
MEL, famílias + e raízes.
Desde há 20 anos que a estória se faz com todas as Andreias, com o
Arkady, com todas as Anas, com a Elisa, com a Lucia, com todas as
Martas, com a Lidia, com todas as Marinas, com todas as Joanas, com
todas as Ineses, com o Jonatas, com todas as Sofias, com todas as
Danielas, com todas as Paulas, com todas as Sandras.
Depende também da Adriana, de todas as Alexandras, da Bárbara, da
Carmen, da Cecília, de todos os Carlos, de todas as Cátias, de todas
as Cláudias, da Celene, de todas as Elisabetes, do Fábio, de todas
as Helenas, da Hélia, do Henrique, de todas as Inêses, de todas as
Isabeis, do Jorge, da Jéssica, da Márcia, da Mafalda, da Manuela, da
Margarida, da Marina, de todas as Marias, do Marco, da Rosa, de todas
as Marisas, de todas as Mónicas, da Natacha, da Olinda, de todas as
Patricias, do Pedro, da Raquel, da Ramónica, da Ricardina, do Rui, da
Vanessa e do Yulia.
Pintamo-nos de verde, azul, encarnado, branco, laranja, amarelo,
castanho, cinzento, rosa e tantas outras cores para que cada um que
passa por nós se sinta verdadeiramente único e especial ao vivenciar
os valores da solidariedade, da dignidade e da inovação.
Apostamos todas as nossas forças na colocação da CIÊNCIA ao
serviço da escola, da educação e da família para que a aliança com a
saúde mental e o desenvolvimento harmonioso da criança seja uma
realidade efetiva.
Espalhar gotas de experiências fantásticas é o que nos leva a dar
corda ao relógio da vontade porque EXISTIMOS PARA TI!
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A Unidade de Intervenção no desenvolvimento
da Criança e de Apoio à Família
A Unidade de Intervenção no
Desenvolvimento da Criança e de Apoio à
Família (UIDCAF), é uma das unidades que
integra a APDJ “Associação para a Promoção
do Desenvolvimento Juvenil”, e constitui-se por
uma equipa multidisciplinar que, presta serviço
na área da Psicologia Clínica, da Psicologia
Educacional, da Neuropsicologia e da Terapia
da Fala, através de consultas que se estendem a
todas as faixas etárias.

através da participação no Conselho Local de
Ação Social de Sintra, dinamizado pela Câmara
Municipal de Sintra.

Para além da Saúde Mental, o Serviço
Social é também uma prioridade da UIDCAF,
que pretende através de metodologias
como o Empowerment e de conceitos chave
como Advocacy, capacitar e autonomizar as
pessoas para a resolução dos seus problemas
e, responder às necessidades mais prementes
das famílias intervencionadas, promovendo
mudanças sociais e uma participação ativa na
sociedade.

	Envolvida por este sentido de missão a
UIDCAF criou a Revista DESENVOLVESCER –
Reflexões sobre a Infância e a Família. Trata-se
de uma revista mensal, dirigida aos profissionais
das mais diversas áreas das ciências sociais e
humanas e da educação, e aos clientes dos
restantes serviços da APDJ, através da qual
prometemos informar, consciencializar e
despertar para temas da atualidade, recorrendo
a uma visão sistémica promovida pelos vários
saberes que norteiam a intervenção da APDJ.

O objetivo da UIDCAF é prestar um serviço
de qualidade, respondendo às necessidades
daqueles que nos procuram, dentro das
nossas competências e, estabelecer parcerias
que permitam uma sinergia e trabalho mais
próximos da comunidade.

Para o efeito, a APDJ foi integrando
diversas redes e grupos de trabalho, estando
ainda representada na Rede Social de Sintra
Marta Santos
Coordenadora da Unidade de
Intervenção no Desenvolvimento da
Criança e de Apoio à Família
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alienação parental
Estamos no mês de abril. Mês da Prevenção dos Maus-

Mafalda Serejo Silva
Psicóloga Clínica e da Saúde
Psicoterapeuta

tratos Infantis. O mês, por excelência, para despertar consciências.
A verdade é que a evolução dos tempos nos tem colocado frente
a uma categoria de mau-trato cada vez mais subtil, camuflada,
silenciosa, de complexa identificação e por isso ainda mais perigosa.
Como exemplo disso, debruçamo-nos sobre a “Alienação Parental”,
inserida na classe do mau-trato psicológico, e definida como todo
o conjunto de comportamentos, conscientes ou não, adotados no
sentido de denegrir a imagem de um dos pais perante os filhos,
com o objetivo de os afastar o mais possível.
A Alienação Parental é um ato de violência de uma mãe
ou de um pai para com um filho na medida em que, sob o falso
pretexto de o estar a proteger, o seu único fim é exercer represálias,
fomentar o ódio e a vingança sobre o outro. Facilmente se verifica
que este fenómeno tem maior incidência em situações de rutura
conflituosa do casal parental. Como se nesse momento difícil
em que os adultos verificam que as suas vidas amorosas não
seguiram o rumo desejado, que deixam projetos em suspenso e
equacionam uma serie de outros cenários possíveis em jeito de
retrospetiva, com ressentimento e cegos pela raiva demitem-se da
sua responsabilidade parental de CUIDAR, e agem irracionalmente
esquecendo que dessa relação nasceu um outro ser humano que é
colocado “no centro dum conflito de lealdades onde gostar de um
dos pais significa trair o outro, ou onde amar um exige que se odeie
o outro” (Sá, 2019).
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A Alienação Parental está, por exemplo, em comportamentos
como permitir que um filho desrespeite recorrentemente um dos
progenitores sem qualquer intervenção daquele que assiste ou,
mais grave, instruí-lo para isso mesmo instigando, reforçando e
legitimando essa atitude; está em utilizar a relação afetiva que se
estabelece com um filho para criar alianças contra o outro progenitor,
numa lógica perversa promotora de culpa e assente em chantagem
emocional; está, no fundo, em qualquer ação que retire à criança o
seu direito fundamental à proteção e aos cuidados necessários para
o seu bem-estar psicológico.
A criança tem o direito a construir uma representação do
pai e da mãe, assente nas suas experiências afetivas individuais e
nas relações que com cada um deles estabelece, sem que existam
interferências de natureza duvidosa e egoísta. Do mesmo modo,
todos os pais e mães têm o direito de construir relações com os seus
filhos que lhes permitam desenvolver uma imagem positiva dos
mesmos, segura e protetora.
	No entanto, permitam-me ir mais além, lembrando: todos
os pais e mães têm também o dever e a obrigação de se esforçar
todos os dias para serem o melhor pai e mãe que conseguirem ser,
cuidando para que os seus filhos construam uma noção de famíliaguardiã, porto seguro, sede de amor incondicional e de confiança no
outro.
Bibliografia
Sá, E. (2019). O lugar da criança na alienação parental. www.eduardosa.com [Consult. a 28.03.2020].
Disponível em https://www.eduardosa.com/investigação-ciência/olugar-da-criança-na-alienação-parental/

Boa Pergunta

Dúvidas na área da psicologia, terapia da fala, educação e pedagogia que tenham e às quais os nossos profissionais possam responder.

Como posso explicar à minha filha de 5 anos tudo o que está a acontecer?
Por tudo aquilo que já se passou e que já ouviram é natural que as crianças possam ter medo e ansiedade. Não devemos mentir, mas explicar
com linguagem apropriada à idade de cada criança o que se está a passar. Devemos explicar como o vírus se propaga, por espirros, tosse e saliva.
Que se ficarmos doentes podemos ter febre, dores no corpo e muita tosse. Por isso é muito importante lavar as mãos e tossirmos para a curva
interior do cotovelo. E que isto vai passar. Já existem online vários livros escritos para as crianças sobre o que se está a passar, deixamos aqui
algumas sugestões:
- Uma spin-off educacional da Universidade do Minho (UMinho) lançou o livro digital para crianças “Guerreiros da saúde contra o coronavírus”,
tem uma versão em português e outra em castelhano, está disponível para download gratuito em www.betweien.com.
- A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens também tem um livro na sua página:
https://www.cnpdpcj.gov.pt/livro-coronavirus-explicado-as-criancas.aspx
- A Editora Leya também lançou um livro online “Nuno escapa aos vírus” de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Podem fazer as vossas questões para: uidcriancafamilia.apdj@gmail.com
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Fechados em casa
Durante a pandemia do coronavírus
há uma ameaça à saúde física, mas existem
também riscos para a saúde mental de quem
fica isolado. O stress deste surto pode trazer
tristeza, ansiedade, confusão, medo e zanga. E se
na primeira semana as coisas até podem correr
bem, à medida que os dias forem passando os
sentimentos negativos vão-se agravando.
	Estes sentimentos podem ocorrer nos
adultos e nas crianças, e se os adultos têm
mecanismos cognitivos para compreenderem o
que se passa podem não estar a nível emocional
preparados para gerir uma situação destas. As
crianças estarão mais fragilizadas ainda, pois não
compreendem nem do ponto de vista cognitivo,

nem têm mecanismos emocionais para lidar
com aquilo que estão a vivenciar.
	Como controlar a ansiedade? Informese, mas limite as suas informações às entidades
oficiais, procure notícias que estejam corretas,
divulgue conhecimento de fontes oficiais.
Mantenha-se atualizado, mas não esteja sempre
a ouvir e a ler tudo sobre o assunto, pois isso só
vai aumentar a sua preocupação. Tente dispersar
a sua atenção por outras coisas, escolha apenas
uma hora do dia para se atualizar. Fale sobre o
assunto, mas converse também sobre outras
coisas. No caso das crianças ou das pessoas mais
idosas, não lhes minta, explique o que se passa,
mas de forma a que eles entendam.
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	Como controlar a solidão? É muito
importante manter uma rotina de atividades.
Uma dieta adequada, com refeições regulares,
períodos de sono e descanso, exercício físico
(existem algumas aplicações para telemóvel).
Manter os contatos sociais é outro dos pontos
imprescindíveis nesta altura, quer através de
telefonemas, redes sociais, mensagens ou
chamadas online. Mesmo as crianças podem
fazer chamadas online e brincar à distância, eles
são criativos e encontrarão novas formas.
	Como controlar o tédio? Com crianças
pequenas em casa vai ser complicado,
especialmente se não tiverem irmãos e forem
crianças que necessitem de socializar, de correr e
de exercício físico. Vão provavelmente fazer mais
birras, estar mais irritáveis, mais dependentes, ter
mais dificuldades em adormecer. Vão exigir mais
paciência e compreensão dos pais, que terão de
explicar muitas vezes o que está a acontecer, e
repetir a importância de estarmos fechados em
casa, que não será para sempre e que eles são
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uns super-heróis se ganharem esta guerra no fim.
Procurem atividades como jogos de tabuleiro e
de cartas, pergunte-lhes que brincadeiras é que
brincam com os amigos e adaptem para dentro
de casa.
Quando terminar o período de
distanciamento social, pode existir uma mistura
de emoções como: tristeza, raiva e alívio. Alguns
podem ter dificuldade nos relacionamentos
sociais com amigos e familiares, especialmente
aqueles que sentiram mais receio de contrair a
doença por terem contato com os outros.

Mónica Bolas Teixeira
Psicóloga Clínica e da Saúde
Neuropsicóloga

estimulação da linguagem
A linguagem é um sistema complexo e
dinâmico de símbolos convencionados, usado em
diferentes modalidades, para comunicarmos e
pensarmos.
	Estas competências começam a ser
apreendidas desde o nascimento e a criança vai
passando por várias etapas de preparação para a
aquisição efetiva daquela que é a principal forma
de expressão da linguagem – a fala.
Assim, o desenvolvimento da linguagem
depende das experiências da criança no seu
contexto natural.
	Numa fase em que as crianças estão
privadas do contacto social, não podem deixar de
ser crianças e as brincadeiras devem continuar a
fazer parte do dia-a-dia. Agora, o momento é de
explorar a casa, as gavetas e os armários e de terem
os pais como excelentes parceiros de brincadeiras.

A Equipa dos Terapeutas da Fala
da APDJ
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orientação e atividades

Orientações para uma promoção
eficaz da linguagem

Atividades de Estimulação
Linguagem | IDADE ESCOLAR

- Manter o contacto visual;

- Jogo da forca;

- Esperar que a criança termine o seu discurso,
sem a interromper;

- Jogo do stop;

da

- Scrabble
- Evitar expressões que infantilizam o discurso
(Exemplo: “popó);
- Repetir de forma correta as palavras/frases mal
produzidas pela criança;

Atividades de Estimulação
Linguagem | IDADE PRÉ-ESCOLAR

da

- Letra da semana | Escolher uma letra que será
alvo de brincadeiras durante a semana – poderá
ser escolhida de acordo com os exercícios dados
pela professora.
Exemplo: procurar em revistas, palavras que comecem
pela letra escolhida, recortá-las e construir um livro de
palavras; desenhar a letra utilizando vários materiais
(plasticina, espuma de barbear, etc); dizer palavras
começadas pelo letra/som escolhido;

- Leitura de histórias em voz alta;
- Promover brincadeiras de “faz de conta”;
- Modelagem da Linguagem, estimulando
a fala de forma organizada e respeitando as
estruturas gramaticais, durante a realização
das rotinas diárias. Exemplo: conversar com a
criança durante as refeições, o banho, introduzir
novas palavras, conversar sobre uma história ou
sobre um episódio de desenhos animados.

- Atividades de nomeação rápida | Usar
sequências de objetos, imagens, números
ou letras e nomeá-los o mais rápido possível,
utilizando um cronómetro.
Exemplo: repetir 6 vezes uma sequência de 4 imagens em
30 segundos.

- Jogos de adivinhas | Recorrer a livros ou fazer
as suas próprias adivinhas Exemplo: “Sou um
objeto que serve para jogar futebol, quem sou
eu?”

- Jogos de compreensão de material verbal oral.
Exemplo: “O rei manda…” (adaptar a complexidade das
ordens à idade da criança).

- Jogos de memória auditiva | Construir uma
história, repetindo frases e acrescentando um
elemento novo

- Atividades que promovam a consciência
fonológica.

Exemplo:
- “Fui à praia.”
- “Fui à praia e levei raquetas”
- “Fui à praia, levei raquetas e uma bola”

Exemplo: exercícios de lengalengas e rimas; Divisão de
palavras em sílabas recorrendo às palmas.
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FAMÍLIAS+
A Unidade de Intervenção no Desenvolvimento
da Criança e de Apoio à Família, não pára!
No passado dia 26 de março, no âmbito do Programa
Famílias +, foram entregues mais de 20 cabazes a
famílias residentes na União de Freguesias de QueluzBelas e de Massamá-Monte-Abraão.
O tempo que vivemos representa para a maioria das
instituições, um grande desafio, principalmente na
sua forma de intervir, junto e com os seus públicos,
intervenção essa que se fazia próxima das pessoas e na
comunidade.
Em tempo de pandemia, a APDJ reestruturou a
sua intervenção social, para que de forma segura e
responsável, possa manter o compromisso com as suas
famílias.
Consciente de que a necessidade e pedidos de apoio,
por parte das populações, possa subir, a APDJ reforça
assim o seu posicionamento e disponibilidade para
com as famílias e para com os parceiros, procurando dar
resposta às solicitações mais prementes dos territórios
em que intervém.

Marta Santos
Assistente Social
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quando voltamos

à escola outra vez?
	Enquanto a pandemia do coronavírus
provoca a suspensão de aulas em escolas de todo
o país, uma nova equação precisa ser resolvida.
Como lidar com as crianças que agora passam os
dias em casa, criando assim atividades didáticas
para as entreter e, ao mesmo tempo, esclarecer
que, apesar do tempo livre, esse não é um período
comum de férias? Como também grande parte
dos familiares começa a trabalhar no modelo
home office, esse acaba por ser o momento ideal
para trabalharem em conjunto.
O importante é tentar passar a mensagem,
aproveitando a oportunidade para estabelecer
um diálogo sincero e construtivo. Esclarecer que,
é hora de respirar, adotar medidas de prevenção
e exercer o cuidado. Uma ideia é manter a agenda
diária, como os horários para sono, alimentação
e banho, para que o pequeno perceba que essa
não é uma pausa de férias comum. O que muda
na programação são as horas de brincadeira!
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Trabalhos de casa feitos, “É hora de
diversão”, após os seus deveres do dia terminados
vamos brincar. Esta é uma fase muito importante.
Jogos didáticos e jogos lúdicos, são meios de
aprendizagem, e ao mesmo tempo diversão.
Basta dar asas à imaginação.
	Nesta fase, as tarefas do lar também
são uma maneira de entretenimento, e, ainda
mais, desenvolvem o senso de responsabilidade
quanto ao compromisso de manter a casa limpa
e arrumada.
Vamos fazer com que esta quarentena
seja pela diferença, pois VAMOS TODOS FICAR
BEM!

Sara Jorge
Educadora de Infância
Técnica responsável de grupo na EB
Fernando Formigal de Morais

SALA DE ESTUDO VIRTUAL
Todos sabemos que vivemos tempos
complicados, onde temos que fazer um esforço
para encontrar as melhores soluções para
conseguirmos seguir com a vida que agora
chamamos de normal.
As famílias procuram novas formas de
viver o seu dia-a-dia, a escola prepara novas
formas de ensinar e a APDJ não podia deixar
de acompanhar estas mudanças. Foi com este
objetivo que criámos uma sala de estudo virtual!
A sala de estudo virtual funcionará
para os alunos do 2º e 3º ciclo (Criações +)
que necessitem de apoio escolar, através de
ferramentas de trabalho online. A possibilidade
de um horário personalizado é uma excelente
solução para os alunos manterem uma rotina
equilibrada entre a escola e o tempo livre.
O objetivo principal da sala de estudo
virtual é continuar e melhorar o trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido ao longo do
ano em sala de aula, dando aos alunos as

ferramentas de trabalho que necessitam para
atingirem o sucesso pretendido, agora no
formato virtual.
Os alunos serão acompanhados em todas
as tarefas escolares por um técnico responsável
por aplicar as metodologias de trabalho mais
adequadas a cada aluno.
O sucesso implica esforço, dedicação e
empenho. Por estes motivos, a APDJ continuará
a trabalhar com os seus alunos para que todos
consigam alcançar os seus objetivos nesta nova
sala de estudo virtual, única e especial!

Fábio Carvalho
Técnico Responsável Criações +
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LAÇO AZUL
Há 31 anos atrás, em Abril de 1989, na
Virgínia, Estados Unidos, nasceu a campanha/
movimento do Laço Azul. Este movimento
começou quando uma avó, Bonnie Finney, ao
ter conhecimento que os seu netos tinham sido
vitimas de severos maus tatos, tomou a iniciativa
de colocar uma fita azul na antena do seu
carro, de modo a demonstrar a sua dor face aos
acontecimentos trágicos. Os seus netos tinham
sido maltratados pela mãe (filha de Bonnie) e
pelo namorado, de forma bárbara, tendo uma das
crianças sucumbindo vítima das agressões cruéis.
Bonnie revoltada com a situação, amarrou
uma fita à antena do seu carro para chamar a
atenção da comunidade. Questionada sobre o
que se passava, Bonnie alertava a comunidade
para a sua responsabilidade na proteção das
suas crianças… sobre o porque um laço azul,
referia que o azul representava as nódoas negras
espalhadas pelos pequenos e delicados corpos…
Rapidamente, este movimento ganhou
dimensão mundial, tendo chegado a Portugal em
2013.
Desde esse ano, a CPCJ Sintra Oriental, as
entidades, os parceiros e o Município de Sintra,
associaram-se a esta campanha, de forma intensa
e envolvida!
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É Abril, mês oficial do Mês da Prevenção
dos Maus tatos na Infância e na Juventude.
	Em tempos normais, estaríamos, a
partir de hoje e ao longo de todo este mês, a
desenvolver imensas atividades de sensibilização,
para problemática dos maus tratos e abusos dos
direitos das nossas crianças. virtuais! Por isso aqui
estou…para convosco: pensar Azul!
A OMS, perante a gravidade que o tema
dos maus tratos na infância e juventude veio
a assumir nos últimos anos, definiu abusos
ou maus-tratos às crianças como todas as
formas de lesão física ou psicológica, abuso
sexual, negligência ou tratamento negligente,
resultando em danos atuais ou potenciais
para a saúde da criança, sua sobrevivência,
desenvolvimento ou dignidade num contexto
de uma relação de responsabilidade, confiança
ou poder.
A atual redação da Lei de Proteção de
Crianças e Jovens, juntamente com outros
instrumentos legais, mas em especial, com a
convenção dos direitos da criança, estabelece
um conjunto de direitos, de garante obrigatório
e com vista a um direito maior: o Direito à
Felicidade.

	Nesta época especial, em que todos temos
que estar em isolamento, que coloca crianças e
pais (muitas vezes os agressores) num mesmo
contexto, numa vivência conjunta de 24 horas,
poderá fazer surgir muitos perigos e muitas
violações sérias dos direitos das crianças. Por
isso, mais que nunca, a comunidade tem um
papel fulcral: assumir a responsabilidade na
proteção de cada criança e jovem.
Todos nós, cidadãos e entidades, vizinhos
e famílias, somos responsáveis por garantir os
Direitos das nossas crianças, denunciando as
violações dos mesmos.
Todos somos, mais que nunca, convocados
a assumir o papel de responsáveis pelas crianças
da nossa comunidade. VER em vez de apenas
olhar, SENTIR, em vez de apenas ouvir! Sinalizar
é PROETEGER! A Responsabilidade é de TODOS!
Tal como a avó Bonnie fez, ao prender um laço
azul de forma a chamar a atenção para uma
responsabilidade de TODOS, vamos, cada um
de nós, amarrar um laço azul imaginário, na
nossa consciência e durante Abril e ao longo de
todo ano, pensar azul!

Se Bonnie Finney não quis esquecer os
corpos batidos e cheios de nódoas negras dos
seus dois netos, nós também não queremos, por
isso, vamos todos nós usar o laço azul na nossa
memória, como um lembrete constante para
promoção e proteção dos direitos das crianças
e na luta e prevenção e contra qualquer forma
de abuso ou maus-tratos.
Pelo sorriso das nossas crianças! Só juntos é
possível, todos fazemos a diferença!

COMUNIDADE ATENTA É COMUNIDADE
RESPONSÁVEL!
Contamos com todos Vós! Porque… É preciso
toda uma comunidade para proteger uma
criança!

Sandra Feliciano
Assistente Social
Presidente CPCJ Sintra Oriental
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