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Desafio do Mês
O Desafio este mês é reduzir e recusar

O USO DO PLÁSTICO
Já pensou na quantidade de Plástico que usamos?

ÍNDICE

Sabia que...
Anualmente são produzidos mais de 400 milhões de toneladas de
plástico, o equivalente ao peso de toda a população humana.
Menos de 30% das garrafas de plástico são recicladas.
Algumas embalagens de plástico têm bisfenol, uma substância
associada a várias doenças, que durante o uso do produto podem ir
parar ao organismo humano.
Os plásticos vão-se decompondo dando origem a microplásticos
que perduram no meio ambiente, e estes são facilmente ingeridos
por animais marinhos ou mesmo humanos.
Uma embalagem de esfoliante facial pode conter cerca de 330 000
microesferas de plástico.
80% do lixo marinho é constituído por plásticos.
1 milhão de aves marinhas e 100 000 mamíferos e tartarugas
marinhas morrem anualmente devido aos plásticos.
Esta edição apresenta-lhe algumas dicas de como reduzir e recusar o
uso do plástico.

Evite os
descartáveis:

Garrafas de Plástico;
Sacos do Plástico;
Palhinhas;
Embalagens e sacos para o lanche;
Produtos que tenham embalagens individuais;
Talheres, pratos e copos de plástico.

Comece aos poucos a trocar o uso de plásticos descartáveis por soluções mais
duradouras e amigas do ambiente. Alguns Exemplos:
Faça o seu próprio saco de pano para colocar o lanche.
Use sacos reutilizáveis e duradouros para colocar as compras de supermercado.
Opte por caixas de vidro para guardar e transportar o almoço para o trabalho.
Não compre esfoliantes que tenham na sua composição microplásticos [polietileno (PE),
polipropileno (PP), polietileno tereftalato (PET), polimetilmetacilato (PMMA)]. Faça o seu
esfoliante caseiro: junte uma colher de sopa de iogurte natural, açúcar e mel!
Lembre-se e siga a regra dos 5 R’s: RECUSAR, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e
REEDUCAR.
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Editorial

Notícias de Última Hora

EDITORIAL
46 dias depois de termos aderido ao confinamento, chegamos a maio,
o mês onde começamos a “desconfinar” e no qual celebramos o dia
da mãe.
Por causa disso, este mês olhamos com olhos de ver para as mães:
as que o vão ser pela primeira vez e que viagem fantástica que estão
prestes a iniciar!
as que voltam a ser e como isso será diferente desta vez;
as que o são de filhos diferentes e que reconfirmam que o dia a dia
não está feito para os que aparentemente são fora da caixa;
e as outras todas que tal como as anteriores acumulam as tarefas
domésticas diárias com o acompanhamento das atividades escolares
e com o seu próprio trabalho, quase como se juntamente com o
confinamento as tivessem tornado polvos cheios de tentáculos com
super poderes para alcançarem tudo e todos, sem se esquecerem que
também são pessoas.
Parece confuso, não é? Às mães também pode parecer…
Ser mãe é abraçar todos os dias os mesmos desafios e novos
também, as mesmas conquistas e outras nunca esperadas, as
mesmas derrotas e ainda novas inesperadas;
Cada mulher é um sem número de mães diferentes consoante os
momentos, eu dou comigo a ser pelo menos cinco. A que imaginei (e
que nunca alcancei!). Sou uma sempre que estou com os dois ao
mesmo tempo, sou outra quando não estou com nenhum deles (e
confesso sem qualquer culpa que já tenho saudades disso!), sou uma
terceira quando estou apenas com o mais velho e ainda uma quarta
quando estou só com o mais novo. Sou a mesma mas sempre
diferente porque eles também não são os mesmos, são outros quando
estão sozinhos e outros ainda quando estão juntos.
Confidencio que tem sido o grande desafio da minha vida!

Directora
Joana Melo da Silva
Sub-directora
Marta Santos
Editora Chefe
Adriana Palma
Inês Roças
Editora Sub-Chefe
Inês Branco

Foi este pequeno grande ser que fez de mim mãe fisicamente no dia
em que nasceu.

Contactos:

Sinto ainda hoje na pele a emoção ao descobrir que esperava por um
filho.

Tlm: (+351) 21 436 9710
E-mail: apdj@apdj.pt
Website: www.apdj.pt

Revivo-o quando ao fim do dia eles dormem nas suas camas em
posições tão estrambólicas como tranquilas… Olho-os da porta e tal
como naquele dia, muito antes dele nascer, não me sinto sozinha.

Rua Paulo Reis Gil Nº 55
2745-195 Queluz

Nunca mais o eu foi a primeira pessoa do singular.

Joana Melo da Silva
Directora
Presidente da APDJ
Psicóloga Clínica e da Saúde
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O prazer mútuo
em comunicar
N

este tempo em que estamos

Este apoio faz com que os pais

isolados e distantes socialmente pela

consigam estar mais tranquilos, vendo

conjuntura atual da pandemia global por

as suas necessidades atendidas, logo

COVID-19, o prazer em comunicar

mais disponíveis para brincar e interagir

torna-se um verdadeiro desafio para

com o seu bebé. Este é também um

pais

gera

momento de excelência em que nos é

várias

dada a oportunidade de aprofundar o

restrições, e por isso, é fundamental,

quem é quem sendo possível criar

principalmente nos pais de primeira

relações

viagem, que se sintam acompanhados

duradouras.

e

dúvidas,

filhos.

Esta

incertezas,

situação
pelas

ainda que de forma não presencial.
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mais

autênticas,

fortes

e

A descoberta da sintonia e o

Quando aprendemos a seguir e escutar

prazer mútuo em comunicar faz-se

com atenção o bebé, assim como

numa aprendizagem conjunta em que os

quando falamos com ele e não para ele,

pais usam os sinais do bebé como o seu

a comunicação vai-se estabelecendo e

principal

o

guia,

reajustando

o

seu

bebé

sente-se

cada

vez

mais

comportamento. Mais importante do que

confiante e competente. Quanto mais

a

cedo

procura

dessa

sincronia

ou

entrarmos
com

na

relação

da

momentos

de

reciprocidade são todas as tentativas

comunicação,

que ambos fazem na descoberta dessa

sintonia e dessintonia, melhor esta se

procura.

irá estabelecer ao longo da vida.
Assim, existem várias estratégias
que facilitam esta comunicação, sendo
importante descobri-las em conjunto
com a criança e família. E como cada
família é única, esta escolhe e encontra
as que lhe fazem mais sentido!

Quando os pais estão disponíveis
e atentos à comunicação dos filhos
encontram a forma ideal para comunicar
com eles. Acima de tudo, o que os filhos
precisam

de

sentir

é

que

essa

comunicação é afetiva, autêntica e que
os

pais

estão

verdadeiramente

interessados naquilo que lhes querem
transmitir.
Muitos de nós não somos
instintivamente
essencialmente

ouvintes,
faladores

e

mas
ficamos

intimidados pelo silêncio.
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Observar, esperar e escutar. Observe

Ser um intérprete. É fundamental dar

a linguagem corporal do bebé, as suas

significado e interpretar as mensagens

ações, gestos e expressões faciais para

do

descobrir o que gosta e o que nos quer

diretamente àquilo que nos está a

dizer. A seguir espere, permaneça em

querer

silêncio, volte-se para

observarmos

o bebé e olhe

bebé,

de

dizer.

modo

Por

a

isso,

atentamente

é

bom

as

suas

para ele expectante, transmitindo-lhe

ações,

que espera a sua iniciativa ou resposta.

vocalizações. Só assim podemos dar a

Oiça com atenção o que o bebé diz,

resposta que o bebé espera. É através

tentando

desta interpretação que o bebé vai

não

interromper,

mas

mostrando-lhe que o que transmite é
essencial para si.

interação. Siga, brinque e fale com o
bebé sobre os temas, brincadeiras ou
jogos que prefere, que o motivam e
entusiasmam

naquele

momento.

Aproveite para falar sobre o que está a
acontecer,

mantendo

o

bebé

mais

tempo interessado e atento naquela
atividade.

sons

ou

construindo a sua linguagem.
Olhar

Deixar que o bebé inicie e lidere a

comportamentos,

responder

olhos

nos

olhos

com

expressividade. É mais fácil ligar-se ao
bebé, pondo-se ao seu nível, indo à
procura do seu olhar, de forma a que
este veja os seus olhos, a sua boca,
ajudando-o a compreender o que está a
dizer. É mantendo o contacto visual com
o bebé que mostra que está expectante
aguardando

a

sua

resposta,

encorajando-o a liderar e a permanecer
na interação.

Usar a linguagem do bebé. O bebé

Comunicar sobre o aqui e agora. O

compreende

bebé está mais atento àquilo que se

melhor

quando

lhe

respondemos de imediato, de forma

passa

similar à sua comunicação. Quando

contexto e com aquelas pessoas. Nas

usamos a sua expressão facial, o seu

rotinas se está a dar banho ao bebé

sorriso, o tom de voz ou as suas

envolva-o, fale com ele sobre o que está

vocalizações ele manifesta que quer

a acontecer e responda a todas as suas

continuar a conversa.

tentativas de comunicação.
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naquele

momento,

naquele

Ser modelo. Use uma linguagem

Resumindo, quando os pais usam

autêntica, afetiva, em cada momento,

a linguagem do bebé e procuram entrar

em cada etapa do seu percurso, desde

naquele diálogo amoroso, este torna-se

os sons, as palavras ou frases. Não se

mais confiante e feliz a comunicar.

esqueça que o bebé aprende com o
seu modelo preferido e, por isso, vai
querer segui-lo!

Joana Rombert
Terapeuta da Fala e Terapeuta Familiar
www.joanarombert.com
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Viver a gravidez em altura de
Pandemia...

P

edimos a duas futuras mamãs que nos falassem um pouco sobre como estão a viver

a sua gravidez nesta fase de Pandemia. Na altura em que deram o seu testemunho
ainda estávamos em Estado de Emergência.
Sendo duas mães a fazer viagens diferentes, a Daniela - mãe na 1.ª viagem, e a
Cláudia mãe na 2.ª viagem, os sentimentos são similares. Sentem que o estado de
emergência abalou o seu desejo de privar com a família e amigos, partilhando o evoluir
da gravidez.
Daniela: “A gravidez é no meu caso, um
estado

de

graça

planeado

e

As relações interpessoais

muito

familiares e de amizade dão um

desejado vivido com a família e amigos

significado emocional às vivências.

(...) e o estado de emergência levou à

Nestes casos, a melhor forma de

ausência dos contactos físicos com os

diminuir a tristeza associada a esse

meus pais, sogros e amigos.”

afastamento é ir comunicando com

Cláudia: “Quando somos confrontados

as

com a probabilidade de as pessoas que

videochamada, ir interagindo “online”

mais amamos não poderem conhecer o

como

nosso filho nas primeiras semanas de

partilha dos pequenos momentos

vida, deixa-nos tristes. Principalmente a

relacionados com os preparativos

irmã que está tão ansiosa para conhecer o

para a chegada do bebé.

irmão bebé.”
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pessoas

se

mais

próximas,

estivessem

juntos,

por

na

Daniela: “ O receio iminente de contrair
a doença e com isso a necessidade de
distanciamento do meu marido e do meu
bebé (isto se ocorrer no meu período de
parto). (...) e como proteger um bebé de
um

vírus

contagioso,

que

é

perigoso

deixam-me

extremamente
e

preocupada

sem

cura,

e

com

sentimentos de alguma impotência. (...)”
Cláudia: “A medida que mais nos
assusta prende-se com o facto do bebé
ser afastado da mãe durante pelo menos
15 dias, em caso de infeção da mãe na
altura do parto. Pensar nessa hipótese
é o que mais me preocupa e assusta
nesta fase.”

Para a mamã na 1.ª viagem, o
apoio presencial é uma segurança,
perante

todas

as

incertezas

que

aparecem nos primeiros dias de vida
em casa, com o bebé. Procurem

A proteção do bebé é outro

ajuda, liguem às avós, às irmãs mais

que

velhas e façam todas as perguntas!

precisam ter todos os cuidados para

Mesmo que algumas vos pareçam

evitar um contágio das próprias e do

absurdas!

bebé, tomando todas as medidas que

experiência de quem já passou por

estão

elas!

ponto

em

no

comum,

seu

sentirem

controlo.

É

muito

Aprender

Frequentar

o

com

curso

a

de

importante que as grávidas confiem

preparação para o nascimento é uma

no seu obstetra, esclareçam todas as

mais

suas

e

importantes no cuidar do recém-

informem-se sobre as medidas das

nascido e desmitifica muitos dos

maternidades. Confiarem na equipa

medos que surgem. Claro que a mãe

médica

é

na 2.ª viagem também precisa desse

essencial para diminuir a ansiedade

apoio, embora já tenha a experiência

normal pré, durante e pós parto.

da 1.ª viagem!

dúvidas

que

com

as

o

médico

acompanha

valia,

pois

dá

informações
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No caso da Cláudia, há a particularidade de o marido ser médico, o que traz
outra dimensão a esta fase, pois nestes casos as medidas de proteção são mais
restritas. O apoio dos familiares e amigos é importante, poderem ter alguém que
faça as compras, ter alguém que fique com os filhos mais velhos quando vão às
consultas médicas.

Cláudia: “Tendo um marido médico, a
trabalhar numa unidade de cuidados
intensivos, com doentes com COVID-19,
toda a nossa dinâmica e rotina familiar
se alterou. Tive de ficar fechada em
casa, com a minha filha de 3 anos.”

Uma palavra aos pais, o apoio direto das mães, elementos importantísssimos
na partilha do cuidar dos bebés (dar banho, trocar fraldas, adormecê-los, entre
outros). Apoiem as mamãs, pois nos primeiros dias é um turbilhão de emoções à
flor da pele! Sejam pacientes e atentos!
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Uma última sugestão registem num diário aqueles pequenos momentos: o
primeiro olhar, o primeiro sorriso, a primeira gargalhada...mais tarde o vosso
filho vai gostar de ler!

Para terminar uma última nota, o bebé da Daniela já nasceu, correu tudo
bem no parto. Pais e bebé já estão em casa. A Cláudia continua em casa, como a
sua filha de 3 anos. Continua a correr tudo bem! Já não estamos em estado de
emergência mas sim de calamidade, cumpramos todos individualmente as novas
regras para todos podermos retomar, gradualmente, as nossas relações
interpessoais presencialmente!

Inês Nazaré Branco
Psicóloga
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O tempo e o espaço das famílias em
contexto de emergência pública da
Covid19

O

amplo

espaço/tempo da Covid19 é
de

as

rotinas

de

cada

e

membro da família, assim como as

recontextualizações das formas sociais,

responsabilidades e alteraram-se as

das práticas sociais, e remete para

relações da família com o trabalho,

outras formas de viver em sociedade

com a escola, com os membros da

que até agora não conhecíamos. Nesta

família alargada e com os amigos.

sociedade global, as relações humanas

Esta

são

tempo/espaço que se caracteriza pela

postas

confinamento

descontextualizações

Mudaram-se

à

prova
social

devido

ao

onde

a

alteração

incerteza.

Assim,

é

vivida

pais

e

num

filhos

comunicabilidade virtual se sobrepõe à

convivem no mesmo espaço, ao

incomunicabilidade dos afetos e das

mesmo tempo, para dar tempo e

relações de proximidade.

espaço aos cientistas e aos políticos

Para as famílias o tempo da
covid19 não é só um tempo de
confinamento em casa. É um tempo
desafiante,

onde

as

famílias

se

confrontam com uma nova realidade
que requer novas dinâmicas.
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para definirem critérios de proteção e
de prevenção da pandemia.

A Direção Geral da Saúde elaborou um Programa Nacional de Saúde Infantil
e um Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, para orientar
as famílias, sobretudo com crianças e jovens, a adotarem estilos de vida que os
ajudem a minimizar o impacto desta situação. Estes programas indicam que as
famílias necessitam de:

Organizar rotinas diárias compatibilizando o teletrabalho com apoio ao
estudo e momentos de lazer. Para compatibilizar estas três dimensões
é essencial desenvolver a capacidade de comunicar respeitando as
decisões de cada um.
Ter capacidade para lidar com o stress decorrente do confinamento
criando espaços de escuta e diálogo para ultrapassar o medo e a
insegurança.
Saber lidar com a separação quando os pais trabalham fora de casa.
Neste contexto é importante deixar as crianças em segurança e manter
um contato regular através do telefone, videochamada ou outra
comunicação apropriada à idade.

Adequar as rotinas à idade das crianças. Para isso é essencial
incentivar as crianças a brincar e socializar, por exemplo as crianças
mais velhas, poderão necessitar de flexibilidade na gestão do
trabalho.
Lidar com a ansiedade nos jovens garantindo que as crianças mantêm
o contacto à distância com os amigos.
Estabelecer regras e limites sobretudo após o confinamento. É
essencial gerir as informações recebidas para que as crianças e jovens
saibam proteger-se a si e aos outros.
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Manter as rotinas em relação às atividades escolares, alimentação e
sono, promovendo momentos de atividade física. Também é um bom
momento para ler um livro a descobrir um hobby novo.
Manter a segurança online. Sendo essencial que as crianças tenham
supervisão a este nível sobretudo mantendo as passwords em segredo
ou reforçando os cuidados ao falar com pessoas desconhecidas que
podem não ser quem dizem.
Algumas destas recomendações tomam como modelo uma família
ideal, imaginada e esquecem-se que nem todas as famílias têm as
mesmas dinâmicas e capacidades funcionais e comunicativas para
estabelecer regras e responder a estas situações de forma tão coerente e
harmoniosa como o documento recomenda.
Há famílias que nem espaço

Quem brinca com elas, quem comunica

têm para viver. Algumas delas vivem

e lhe transmite segurança, quem as ajuda a

com receio uns dos outros, com

fazer os trabalhos da escola, quem as

medo dos maus tratos e dos abusos.

protege? Quem promove a sua voz?

Como será a vida das crianças e
jovens neste tipo de famílias nesta
situação de confinamento?

Como sabemos, a covid19 terá
impactos

sociais

e

económicos

nunca

Muitas destas crianças e

experienciados nos agregados familiares. A

jovens têm na escola o único espaço

este nível é essencial, que os projetos

de paz. Outras vêm reconhecidos os

desenvolvidos superem o assistencialismo,

seus

isto

direitos

programas

e

em

instituições

o

acesso

unicamente

a

bens

essenciais para a sobrevivência humano e

protegem e asseguram os seus

se foquem na justiça social e nos direitos

direitos.

humanos, com programas e projetos de

os

que

é

as

Como

projetos

e

profissionais

destas instituições, sobretudo em

capacitação

teletrabalho, protegem estas crianças

desenvolvimento humano.

e jovens?
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a

todos

os

níveis

do

Para todas as famílias nada

As instituições e os profissionais

será como dantes, mas para as

são desafiadas a envolverem-se nestas

famílias abusivas os efeitos ainda

dinâmicas

são

liderando

mais

importante

nefastos.
que

é

forma

projetos

que

sistemática,
não

só

instituições

restabeleçam a normalidade, mas que a

desenvolvam programas e projetos

adequem ao mundo pós-covid19. Estes

específicos para apoiar a longo prazo

projetos requerem ações multiníveis e

as famílias, as crianças e os jovens

multissetoriais

na

do

famílias e as tornem um recurso para si

confinamento em famílias abusivas e

e para uma nova sociedade mais justa e

negligentes.

mais humana.

superação

as

Assim

de

dos

traumas

que

capacitem

as

Maria Irene Carvalho
Assistente Social
Professora Associada no ISCSP, ULisboa
mcarvalho@iscsp.ulisboa.pt
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N

o passado dia 7 de maio, a APDJ recebeu por parte da Câmara Municipal de

Sintra, géneros alimentares, com o objetivo de reforçar a Mercearia +.
A Mercearia + é uma das ações do Programa Famílias +, que consiste num
projeto social e que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconómica,
através da cedência mensal de bens essenciais (géneros alimentares, produtos de
higiene pessoal e de limpeza doméstica). Atualmente o programa Famílias + presta
apoio a cerca de 33 famílias.
O fator inovador deste projeto é o

É ainda através destes parceiros,

de promover a autonomia e a tomada

dos

parceiros

institucionais

de decisão dos seus beneficiários, uma

comunidade

vez que o apoio é cedido, de acordo

chegam, muitas vezes, por iniciativa

com uma lista preenchida pelo próprio,

própria, e após a realização de um

tendo por base um plafond atribuído,

diagnóstico

mediante a capitação do agregado

encaminhadas para esta resposta. A

familiar.

integração no Programa Famílias +,

que

as

e

famílias

social,

são

da
nos

então

Para rechear a Mercearia + a

promove o acompanhamento social das

APDJ realiza, durante o período letivo,

famílias e o desenho de respostas que

recolhas

visem

solidárias

nos

diversos

trabalhar

áreas

empregabilidade

mantem

potenciando desse modo a superação

no

âmbito

das

multidesafios

a

a

agrupamentos de escolas com os quais
parcerias

e

como

que

parentalidade

Atividades de Animação e de Apoio à

dos

as

famílias

Família, e durante todo o ano em

enfrentam nas suas dinâmicas e rotinas.

equipamentos de educação públicoprivados, que mantém com a APDJ
parcerias no âmbito da Unidade de
Intervenção no Desenvolvimento da

Marta Santos

Criança e de Apoio à Família.

Assistente Social
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" A CLIQUES DE DISTÂNCIA..."
Desafio para pais, alunos e professores.
Mãe em teletrabalho...

E

um

com o nosso teletrabalho.
Tal como milhares de pais, sinto que

stando em teletrabalho tenho que gerir
desassossego

de

e-mails,

este isolamento social foi uma avalanche que
caiu nas nossas cabeças.

videochamadas, ministrar aulas, toda a
preparação inerente às mesmas, arranjar,

Professor... um grande desafio.

no meio deste frenesim, tempo para dedicar
à minha filha e às suas dúvidas, e garantir
as tarefas domésticas.

desafio e preocupação deste novo sistema

A nossa vida transformou-se num
circo onde temos que estar constantemente
a fazer malabarismo para entreter os nossos
filhos,

acompanhar

Para qualquer professor o grande

as

suas

tarefas

escolares, e gerir a partilha do computador

de ensino à distância é não deixar nenhuma
criança para trás.
É do conhecimento geral, que há
muitos alunos sem recursos informáticos,
nem acesso à internet.
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Esta situação poderá ser suprimida com a

nova, atípica e difícil, mas tudo somado, faz-

entrega de trabalhos em formato de papel,

me pensar se a escola estará preparada

mas é evidente que uma família com menos

para ser à distância e se as desigualdades

formação e recursos não tem as mesmas

não vão começar a saltar à vista.

condições para dar assistência aos seus
filhos.

"negro" dos impactos que toda esta situação
Embora os professores tenham um

enorme

Não quero com isto criar um quadro

sentido

de

poderá vir a ter. Também teremos aspetos

compromisso,

positivos, as crianças vão perceber o seu

criatividade e flexibilidade nem todos eles

amor pela escola. Aos olhos dos pais, o

estão equipados ou treinados para ministrar

papel da escola e dos professores será

o ensino digital.

entendido de uma outra forma. E os

Acresce que, tal como eu, muitos

próprios professores vão criar uma maior

professores têm também filhos em idade

ligação

com

as

famílias.

Todos

escolar, e que temos os pais a pedir mais

intervenientes vão passar a respeitar-se,

colaboração. Estamos a dar o nosso melhor,

ainda mais, após o regresso do ensino

a tentar chegar a todos.

presencial.

Claro que, tem sido uma forma de
colmatar toda esta situação absolutamente

Sandra Marques
Coordenadora do Departamentos
de AEC da APDJ
Professora do 1º Ciclo do Ensino
Básico
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os

L

IGA-TE.COM surge em tempos em

OS PARTICIPANTES DAS MINI-CRIAÇÕES TÊM A
POSSIBILIDADE DE ESCOLHER:

que as nossas vidas ficaram reduzidas a
quatro paredes das nossas casas. Surge em

Ateliers Artísticos;

momentos em que não nos é permitido estar

Oficina

nas escolas a desenvolver a nossa ação

desenvolver a consciência fonológica;

com as crianças. Surge numa altura em que

Hora do Conto;

nos é pedido para estarmos longe uns dos

Atividade Física;

outros. Mas mesmo com todas estas
restrições, estranhas para todos nós, não

Cá estamos nós com o LIGA-TE.COM
se

destina

participantes

das

a

todos

Mini

os

nossos

Criações,

das

Criações e das Criações +.
E como funciona o LIGA-TE.COM?
Temos blocos de 30 minutos das 9h às 18h
com diversas modalidades.

Sons,

um

grupo

para

AS CRIAÇÕES E AS CRIAÇÕES + PODEM ESCOLHER:

Apoio nos trabalhos de casa, onde se

cruzámos os braços e reinventámo-nos!

que

dos

fazem

diversas

dinâmicas

para

complementar as aprendizagens, e onde
se esclarecem dúvidas que vão surgindo;
GAP

-

Grupo

de

Aconselhamento

Psicológico para ajudar a lidar com as
emoções decorrentes do confinamento;
Materiais da escola em papel - nem todos
têm a possibilidade de imprimir as fichas
enviadas pelos professores e por isso
ajudamos com a entrega deste material;
Atividade física.
Todas

estas

modalidades

são

dinamizadas por técnicos da nossa equipa
com o objetivo fulcral de manter o contacto
entre os pares e a partilha de experiências.
E TU JÁ ESTÁS INSCRITO NO LIGA-TE.COM? ESTAMOS À TUA
ESPERA!
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MENSAGEM DE UMA MÃE
A

PDJ, desafio aceite.
Olá a todos!
Eu sou a Carla, mãe do João com 10 anos, mais conhecido

como "Laranjinha".

Carla Fonseca
Mãe de
"Mágico"

um

Além do meu filho ter nascido prematuro de 25 semanas e 5
dias, 827 grs e 32,5 cm.
Com 2 anos descobri que também estava inserido no espectro
do autismo.
Não foi fácil duas lutas sem fim, sem um tempo para fazer
luto e muito menos tempo para parar e chorar. Tive que me fazer à
estrada da vida do meu filho, sozinha (visto que somos uma família
monoparental), contando com a ajuda preciosa dos meus pais. Os
avós têm sido o porto de abrigo do nosso amor incondicional e da
nossa guerra do dia-a-dia, contra um sistema que está mais que
viciado em não proteger todas as crianças com NEE, e

muito

menos em incluí-los numa sociedade.
Mas esse assunto ficará para uma próxima vez.
Hoje, a minha palavra é para ti, que também tens um filho/filha
mágico com NEE.
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Sim porque façam desta vossa passagem pela vida,
com eles uma magia, um livro cheio de 1001 cores.
Saboreiem cada passo e cada momento...
Tu que estás em casa, em confinamento desde o dia
13 de Março, de certeza que já choraste...
O Laranjinha não sabe o que é o COVID-19, apesar
das várias explicações. Não entende porque não pode ir à
rua, o parque, a areia da praia ou simplesmente ir ao
supermercado escolher as suas bolachas favoritas. Ou
apenas dar um passeio de carro.
Tivemos que estabelecer novas regras, novas rotinas,
algo que nestas crianças não é nada fácil, mudar assim, só
por mudar. Uma adaptação difícil, mas que estamos a
conseguir ultrapassar...
Não se esqueçam de ser persistentes e se estamos
nesta luta, é com a intenção de vencer, SEMPRE!
Ter uma escola, através da televisão? Ter uma
plataforma da escola, sendo que as nossas crianças
frequentam normalmente uma sala de ensino especial?

Onde está o sol do recreio? O escorrega? O barulho dos amigos? A equipa da APDJ?
Os abraços e sorrisos? A mochila do Faísca?
Acreditem que sendo o Laranjinha uma criança muito afetiva, falta o abraço de
tudo o que descrevi em cima.
Por vezes penso que estou a falhar como mãe, quando ele grita, quando chora,
quando ele já não aguenta mais a confusão de estar em casa, quando ele tem 10 vezes
mais energia, do que aquela que gasta. Quando ele não quer sair da televisão, nem do
tablet. Quando já se está a fechar no meio do mundo dele e mais uma vez, tenho que
lhe dar a mão e entrar no mundo dele, para o resgatar...
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Mas sabem o que é melhor: é quando me olha e diz que me ama, ou
simplesmente sabes que o olhar dele te diz o quanto tu és importante para ele. Não
estou a falhar, estou a ser eu.
Cada dia é diferente, apesar da rotina estabelecida, porque nunca sei se ele já
aceitou, ou se me quer desafiar, ou mesmo se a cabeça dele está mais baralhada por
toda a informação que tem de assimiliar.
Não é fácil, antes pelo contrário, estamos todos a remar contra uma maré quase
impossível de ultrapassar. Mas estamos de pé e iremos dizer: CONSEGUIMOS!
Vejam televisão, saltem com eles, gritem também. Comam guloseimas, vejam o
mesmo filme 100 vezes (cá em casa é o Toy Story), encham a banheira com água,
deixem-nos brincar.
Se eles pintarem não só o papel, pintarem a mesa, sorri.
Se eles não quiserem fazer os trabalhos inventados por ti ou pela escola, não
fiques triste.
Corre dentro de casa, dança, ama, abraça …
Não sou uma sonhadora, sou uma mãe realista, que sabe até onde o Laranjinha
vai. E sei que o meu trabalho tem sido fantástico. Primeiro temos de aceitar a condição
e depois tentar que subam degrau a degrau.
São estes os nossos dias, afinal não são diferentes dos vossos, de certeza!
Espero que estas minha palavras te tenham aquecido o coração e a alma. Porque
afinal, estamos todos juntos no mesmo barco e o nosso barco não se vai afundar,
porque está recheado de amor.
Estarei aqui sempre, para dar uma palavra ou apenas ouvir.
Fiquem bem, até ao dia que isto tudo terminar e possamos juntar-nos numa festa
da APDJ!

22. Desenvolvescer - Reflexões sobre a infância e a família | APDJ

Visão de uma docente de ensino especial

Dinâmicas em tempos de confinamento

E

m tempos de confinamento os pais

Estar disponível, transmitir calma e

não podem, nem devem sentir-se sozinhos.

sorrisos

e

contar

com

o

apoio

de

Muito fácil dizer, para quem escreve estas

interlocutores

como

os

linhas, mas fundamental é que a familia

professores

titular/diretor

de

procure, em primeiro lugar, ESTAR.

turma e docente de educação especial).

priveligiados,
(professor

Este último tem um papel primordial de
Algo que as famílias, no seu dia a dia

articulação quer com os professores, quer

já conhecem bem, mas que deve ser

com as famílias, e estas não devem ter

apurado em tempos de confinamento. As

prurido

crianças/jovens

necessitam. A educação especial existe

conhecem

bem,

por

em

um

solicitar

recurso

apoio,

“como

disponível. Nestes tempos conturbados é

necessidades

preciso redobrar a capacida de de ESTAR,

crianças e jovens (...)”(1) e nos tempos

sincero e receptivo, ainda mais agora, com

atuais, estes recursos priveligiados, podem

tempo. Participar nos seus desvaneios,

ser

brincadeiras, birras e novos hábitos.

assegurar as condições adequadas mesmo

educativa

meios

respostas

dele

intuição quando o adulto é sensível e

preciosos

de

se

especiais

essenciais

às
das

para

que numa modalidade à distância.
É certo, que muitas regras e rotinas

É importante manter o contacto com

foram alteradas mas a necessidade de

a escola e participar na articulação de

outras se impõem. As quebras de rotinas

atividades /tarefas. Não que estas se

dão lugar a umas quantas, mas sobretudo

traduzam

é preciso dar colo, literalmente!

problemas, mas que sejam por si só

em

mais

uma

fonte

de

“estratégias” para os dias atuais.
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Os docentes poderão ajudar na

Não se deve relativizar as dificuldades

monitorização da multiplicidade de “novas”

sentidas pelos protagonistas e as redes de

rotinas,

apoio

criando

autonomia

das

são

essenciais

tanto

para

a

criança/jovem com NEE, como para as

fornecendo suporte de recursos e alguns

próprias famílias. Esta rede de apoios

materiais de acordo com cada criança/jovem

inclusivos, (docentes, outros pais ou outra

e a sua problemática, enquadrando-se,

rede de suporte) permitirá às familias, um

sempre, na pertinência que assumem para

modo de se sentirem mais acompanhadas e

cada individuo e dinâmica familiar.

devem a elas recorrer, mesmo pensando

Fazer um horário, é pertinente em qualquer

que questionam o óbvio. Criar pontes entre

idade e facilitará na organização diária e na

a familia e a escola, como conversas online,

promoção da melhoria das aprendizagens e

telefone ou outros meios, é importante para

rotinas diárias. O docente de educação

manter o vínculo entre os intervenientes,

especial, profissional especializado, munido

para, que deste modo, a familia sinta

de técnicas especificas, poderá ser (através

alguma

das

interlocutor

atípicos e conturbados, onde a prioridade é

apoiar/aconselhar,

que se mantenham os laços afetivos e se

tecnologias)

priveligiado
monitorizar

parte

e

famílias,

várias

por

responsabilização

para
e

identificar

o

as

melhores

estratégias/recursos a implementar junto de
cada família, reconhecendo o que é mais
premente e necessário em cada caso e de
acordo com cada dinâmica familiar.
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tranquilidade,

nestes

tempos

estabeleçam experiências sigificativas para
todos.
(1) Educação Especial. In
Sistema de Ensino em Portugal
. Lisboa: Fundação calouste Gulbenkian
(1981), p. 307-354

Elvira Cristina Silva
Professora

DO PLENO EMPREGO AO PÓS
PANDEMIA

A

RES é uma rede de parceiros do

concelho

setor publico, privado e do terceiro setor,

estrutura

que surgiu em 2008, com o objetivo de

comunidade, no incremento das respostas

promover a empregabilidade no concelho de

à população desempregada, no aumento

Sintra. Atualmente, conta com 24 parceiros

das suas qualificações escolares e de

representados em 9 freguesias do concelho

aprendizagem ao longo da vida e na

e com entidades do setor público como a

aquisição e reforço de competências

CMSintra e o IEFP Sintra. A animação e

profissionais

coordenação de rede é, atualmente, da

integração profissional.

responsabilidade

da

de

Sintra,

de

procurando

referência

e

para

oportunidades

ser
a

de

No início de 2020, o mundo

Associação

Empresarial de Sintra e a SEA – Agência de

mergulhou

Empreendedores Sociais.

pública com a pandemia da doença pelo

Ao longo dos seus 12 anos de
existência, a RES tem vindo a desenvolver

num

problema

de

saúde

novo coronavírus (COVID-19) que levou a
uma crise a diferentes níveis.

ações de promoção da empregabilidade e
de desenvolvimento económico e social no
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Uma das dimensões com grande impacto é

como oportunidade e como resposta aos

o setor económico, onde muitas empresas

desafios emergentes, a RES pretende

se viram obrigadas a uma redução dos seus

continuar a desenvolver a sua ação,

recursos humanos e em alguns casos até

reforçando a articulação das respostas de

ao encerramento das mesmas. Antes da

empregabilidade

pandemia, a taxa de desemprego em

desenvolvimento

Portugal situava-se nos 6.8%, um panorama

complementares às mesmas.

do

território
de

e
ações

de pleno emprego, e hoje falamos de
12,7%, o que tem vindo a trazer grandes

Se está a ler este artigo e está em

desafios económicos

situação

e sociais para as

famílias.

de

desemprego,

a

RES

recomenda:
Neste sentido, a RES procurou

encontrar soluções para assegurar e dar

Organize um cronograma: Estipule um

continuidade à sua ação: promovendo

horário

encontros

parceiros,

Estabeleça metas a si próprio/a e avalie o

potenciando a articulação entre as diversas

progresso. Procure um horário que se possa

respostas de empregabilidade do concelho;

dedicar a si mesmo/a, conciliado com as

divulgando ofertas de trabalho; e, de forma

exigências familiares neste contexto de

a melhor informar os seus beneficiários, foi

pandemia.

realizada uma sessão de esclarecimento

Dinamize as suas redes sociais: Reative

sobre as questões laborais.

antigos

digitais

com

os

diário

contatos

para

e

fazer

pesquisa.

estabeleça

novos.

O contexto de crise pode igualmente

Participe em eventos on-line e inscreva-se

proporcionar oportunidades no mercado

em plataformas de ofertas de emprego.

laboral. O teletrabalho está a ser um dos

Faça o seu linkedIn e esteja atento/a às

primeiros

ofertas.

efeitos

visíveis

da

expansão

galopante do coronavírus. Por outro lado,
geram-se oportunidades de trabalho e

Fique

negócio pela necessidade de reinvenção da

crescimento: Veja que setores económicos

sociedade a vários níveis.

estão em crescimento e direcione as suas

Procurando olhar para o contexto
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atento

pesquisas.

aos

setores

em

Dentro de novas oportunidades de emprego
alavancadas pela pandemia, reveja se as
suas experiências e competências podem
ser mais valia.
Crie o seu próprio negócio: Olhe para a
criação do seu próprio emprego, como
forma de gerar rendimentos. Esta crise tem
alavancado

novas

oportunidades

de

mercado.

Personalize o seu currículo: Crie a sua
própria marca pessoal. Diferencie-se dos
demais. Existem várias plataformas online
com

currículos

mais

originais

e

diferenciadores.

Aproveite os cursos On-line: Aproveite a

Prepare-se

oportunidade de formação gratuita. Procure

Adeque

cursos que reforcem as suas competências

ferramentas de comunicação à distância.

técnicas

mas,

também,

as

a

para
sua

entrevistas
postura

online:

às

novas

suas

competências pessoais e sociais.
Seja paciente e resiliente: Aceite um
Esteja atento às vagas temporárias: São

"não"

oportunidades

paciente. Na adversidade, não perca o

para

enriquecer

currículo, não as desperdice.

o

seu

como

uma

oportunidade.

Seja

foco.

Contatos:
redeempregabilidadesintra@gmail.com e
Facebook: Rede de Empregabilidade do
Concelho de
Sintra
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DE REGRESSO À "NORMALIDADE"

C aros leitores é nosso dever informar que a palavra normal deixará de existir.
O velho normal foi assim substituído pela entrada do desconhecido, da
anormalidade, do estranho, do diferente.
Hoje vivemos num novo mundo com regras e normas diferentes de tudo o que
podíamos imaginar. O que era permitido anteriormente, como as reuniões de equipa, as
jantaradas com os amigos, os "passou-bens" são agora substituídos pelas chamadas
"conference calls", pelas jantaradas no Zoom, pelos comprimentos de cotovelo. O
distanciamento físico entra agora nas nossas novas vidas!
Sabemos hoje, que não podemos sair de casa sem uso de máscara, as luvas e o
desinfetante no bolso. Caminhamos juntos, a uma distância segura, com a esperança de
um futuro melhor.
Ao adquirir a sua máscara social, estará a proteger-se a si e a todos os outros.
Estamos ligados! Estamos seguros!
Existimos para si!
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NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA

GRUPOS DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

M

uitas são as propostas de apoio às famílias que

GRUPOS DE ACONSELHAMENTO
PSICOLÓGICO

N

o âmbito do projeto LIGA-TE.COM, a

têm sido divulgadas, no sentido de minimizar o

APDJ criou um Grupo de Aconselhamento

impacto do isolamento social na vida das crianças,

Psicológico para ajudar as crianças e os seus

bem como nas suas aprendizagens.

pais a lidarem com as emoções decorrentes do

No âmbito do projeto LIGA-TE.COM da APDJ,

confinamento.

também os Terapeutas da Fala desta instituição

Os Grupos de Aconselhamento

desenvolveram um espaço para estimular de forma

Psicológico já contam com 19 inscrições de

otimizada

das

participantes nas Atividades de Animação e

crianças, na tentativa de estabelecer uma ponte

Apoio às Famílias. Este programa é realizado

entre o ensino pré-escolar e o ensino formal.

semanalmente através da plataforma Zoom.us,

as

potencialidades

linguísticas

Surgiram assim, as Oficinas dos Sons, que

em sessões de pequenos grupos, orientadas

têm como principal objetivo contribuir para a

por uma Psicóloga com a duração de 30

promoção das competências fonológicas de crianças

minutos.

em idade pré-escolar.
As Oficinas dos Sons já contam com 22
inscrições, de crianças participantes nas Atividades
de Animação e Apoio às Famílias da APDJ.
Este programa é realizado semanalmente
através da plataforma Zoom.us, em sessões de
pequenos grupos, orientadas por um Terapeuta da
Fala, durante 30 minutos.

INVESTIGAÇÃO OPP

N

o âmbito do projeto VIA VERDE OPP - Investigação Científica em Saúde Psicológica e Mudança

Comportamental, a APDJ encontra-se a desenvolver dois projetos de investigação que posteriormente
serão submetidos e analisados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.
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http://www.apdj.pt/

