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Desafio do Mês
O Desafio deste mês é criar uma horta vertical em
sua casa.

Sabia que...

ÍNDICE

Criar uma horta em casa é bastante económico. Basta reutilizar
garrafões ou garrafas e comprar terra e sementes.
Desta forma, tem sempre disponíveis ervas aromáticas frescas, que
são uma alternativa ao sal, contribuindo para uma alimentação
saudável.
Pode também plantar legumes, que poderão
acompanhamentos saudáveis às suas refeições.

servir

de

Nesta edição, apresentamos algumas dicas para criar uma horta vertical
em casa:
1º Escolha o local jardim, terraço, varanda ou parapeito da janela. Um
sítio que apanhe sol de manhã ou à tarde.
No caso de o local estar virado a poente, tem mais horas de sol no verão
e será excelente para plantar tomate, pimento, alface, abóboras, piripiri,
cebolinho, alho francês, cenouras, favas, ervilhas, curgete, cebolas,
alhos…
No entanto, no caso de o local ter pouca exposição solar pode plantar
couves, acelgas, manjericão, espinafres, erva cidreira e rúcula.
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2º Escolha os vasos/ garrafas/ garrafões os recipientes terão que ter
furos em baixo para evitar o excesso de água e consequentemente o
apodrecimento das raízes.
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3º Encha os recipientes terra e composto orgânico.

29
A construção dos laços e
dos nós das nossas vidas

4º Semeie ou plante semear vai demorar mais tempo a crescer, no
entanto, é uma melhor opção no caso das cenouras ou beterrabas.
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EDITORIAL

O mês é deles. Dos verdadeiros heróis de toda esta loucura que nos aconteceu
desde meados de março.
Este é o segredo mais bem guardado: heróis não são os médicos, enfermeiros,
policias, bombeiros, trabalhadores dos supermercados e tantos outros que
estiveram naquilo a que chamam a linha da frente.
Heróis, são eles.
Foram eles que da noite para o dia foram fechados em casa para que o SNS os
pudesse servir e servir os mais velhos, caso fosse necessário.
Foram eles que ficaram privados das suas atividades, da sua escola, dos seus
amigos, das suas famílias, das suas festas de aniversário e das festas das suas
famílias. Despediram-se sem saber até quando. E fizeram-no sem fitas e confiando
nos adultos.
Sem direito a palmas e fechados em casa, adaptaram-se à escola à distância com
todas as dificuldades que isso trouxe; adaptaram-se aos pais em casa 24 horas por
dia a serem ao mesmo tempo e no mesmo espaço, pais, profissionais, professores e
pessoas com a cabeça cheia de incertezas, duvidas e problemas sobre o dia
seguinte, a semana seguinte, o tempo seguinte, enfim…
Eles sim, são os verdadeiros heróis!
Sem terem sido tidos nem achados passaram a ter a vida lá de fora no ecrã, o
mesmo ecrã anteriormente tão diabolizado pelos adultos.
Eles sim, são os verdadeiros heróis!
Sem terem sido tidos nem achados transformaram os serões, os fins de semana e
os dias de semana em tempos diferentes, quando tudo parecia igual, cinzento e
com pouca possibilidade de ter cor.
Num estalar de dedos aprenderam que distanciamento físico não tem de ser
distanciamento social; num estalar de dedos ensinaram aos avós a decifrar o
whatsapp e a marcar reuniões no ZOOM com toda a família.
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Os mais novos tentam por todos os meios corresponder aos seus pais sem fazerem
grandes ondas, ou mesmo a fazerem grandes ondas. É mais difícil aprender, é mais
estranho brincar, é mais incerto o convívio com os avós. Todo o menos é mais.
Os mais velhos têm as amizades congeladas, mantidas em banho maria graças às
redes sociais, namoros que não foram e que podiam ter sido os melhores da sua
adolescência; aventuras que não aconteceram e que podiam ter sido as maiores da
sua adolescência.
Foram dois meses e meio que caminharam lentos e que os obrigaram a ajustar-se:
os cabelos cresceram, as roupas encolheram e agora andar na rua implica cuidados
e perda de espontaneidade. A escola abriu para alguns e deixou outros à espreita
pela chegada da sua vez.
Eles sim, são os verdadeiros heróis!
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POR QUEM OS MEUS
SINOS DOBRAM?

1.

Todas as epifanias
começam pelas
crianças.
E pelos poetas.

Nesta

ultrapassada

seus

limites

e

simultaneamente sem fronteiras, esse reino
é o da infância. A esse país inocente,
donde se é expulso sempre demasiado
cedo, apenas se regressa em momentos
privilegiados - a tais “regressos se chama,
às vezes, poesia" (Eugénio de Andrade in
Em Louvor das Crianças).
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era

hoje

em

das

dia,

trevas,

o menor - como sujeito de direitos.

familiar e ao mesmo tempo estranho,
nos

a

e

enfrenta-se a criança – e nunca mais,

“Se há na terra um reino que nos seja

fechado

área,

Já não se deve dizer à criança:
CRESCE E APARECE, devendo antes
adoptar-se
vocativa:

a

seguinte

APARECE

E

fórmula
CRESCE

CONNOSCO.
Na letra das leis, nacionais e
internacionais, com força suficiente
para poderem ser também nacionais,
a criança tem muitos direitos.

Quando os não vivencia na prática,
entra em acção o sistema judiciário e
não judiciário que pretende trabalhar a
problemática da Criança em Risco, onde
se pode incluir a mais específica das
CRIANÇAS EM PERIGO.
E nessa peça de teatro, o actor
principal é a CRIANÇA, um sujeito de
direitos e do Direito, pleno titular de
todos os direitos humanos, os fundados
na dignidade da pessoa humana e ainda
os específicos decorrentes do facto de
ser criança em desenvolvimento que, à
medida do seu crescimento físico e
psíquico,

vai

adquirindo

gradual

e

progressivamente autonomia, essencial
à

realização

da

sua

humanidade,

entendida esta como o TODO que o
forma como pessoa.

2. Mas nem sempre foi
assim.

Durante demasiado tempo, a criança

assumido no respeito integral pela
sua especificidade.
Os princípios consagrados na
Convenção dos Direitos da Criança
(1989), entretanto desenvolvidos em
diversos

instrumentos

internacionais,

foram

legais
também

decisivos, ainda que numa relação
dialéctica, para a reconceptualização
de todo o pensamento sobre a criança

era vista «não como os outros».
A última metade do século XX,

no âmbito das diversas áreas do

designadamente o período posterior à

saber,

II

uma

científico, por sua vez, se tornou

progressiva afirmação dos Direitos da

essencial para a densificação dos

Criança, conceptualizados, a partir do

próprios direitos da criança, quer na

paradigma mais amplo dos Direitos

sua reelaboração teórica, quer na

Humanos, como direitos próprios e

construção

autónomos do cidadão criança,

prática.

Guerra

Mundial,

assistiu

a

cujo

da

desenvolvimento

sua

concretização
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Consagrados os direitos da criança,

A arquitectura legal do sistema de

numa acepção ontológica e ampla -

protecção, assumindo uma perspectiva

reconhecendo-lhe

de

todos

os

a

direitos

titularidade
dos

de

adultos,

co-responsabilidade

comunitária

e

individual,

institucional,

no

acrescidos dos que lhe são próprios,

pressuposto do respeito pelo exercício

decorrentes da sua condição de criança

democrático

-, exige-se, agora que os mesmos sejam

cidadania, consagra o princípio da

pensados e aplicados a partir da própria

subsidiariedade

criança, considerando a manifestação

tribunal,

da

fundamental

sua

vontade

e

opinião

como

de

uma

da

intervenção

reconhecendo
das

verdadeira

o

do

papel

Comissões

de

essenciais na tentativa de compreensão

Protecção de Crianças e Jovens, por

da sua singularidade.

um lado, enquanto estabelece uma
contributo

tramitação processual, com amplos

multidisciplinar das várias ciências que

espaços de consensualidade, em que a

se cruzam com a criança para uma

participação das crianças e jovens e

definição jurídica dos seus direitos,

das

torna-se evidente.

construção da própria deliberação, por

A

necessidade

do

O sistema de justiça das crianças e

famílias

importância

tribunal,

técnicos

multiplicidade

de

antes

de

uma

intervenções

decisiva,

até

na

outro; sem esquecer, igualmente, a

jovens não se esgota na acção do
resultando,

é

e

dos
peritos

pareceres

dos

intervenientes,

de

também eles chamados formalmente,

instituições diferenciadas, públicas e

na qualidade de co-responsáveis pela

privadas, não lhe sendo indiferente,

execução da própria decisão, para a

até, a dinâmica comunitária face às

qual os respectivos pareceres técnicos

questões das suas crianças.

foram,

frequentemente,

determinantes.
Pode ter falhas, sobretudo, por
falta de meios humanos, mas vamos
fazendo
caminho.
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corajosamente

o

nosso

3. É por esta criança que os
meus sinos hoje dobram.
Como tão bem escreveu uma minha
amiga, médica de profissão, e amante
das palavras, Helena Oliveira, «nesta
fase de tão estranhos tempos e mudança
de costumes, em que tanto nos temos
esforçado por “emparedar” as famílias,
não há dia em que não me pergunte onde
estão agora os anjos (escola, saúde,
outras instituições de proximidade, CPCJ,
tribunais...) que com os seus vários
olhares iam garantindo que as “nossas”
crianças em risco e em perigo não
corriam reais perigos».
E, como ela, sinto-me tão impotente
contra esta ameaça «possivelmente em
muitos casos bem mais letal que o
matreiro corona» que tanto alarido está
a causar por esse planeta fora.
Quem me dera não ter razão para
este medo!
Mas tenho e temo que, afinal, esta
noite, não possam os deuses, os anjos,
conseguir continuar a passar os olhos
pelos telhados de todas as crianças em
perigo.
Mas sei que o sistema de promoção e
protecção,

o

que

foi

sonhado

as entidades de 1ª linha, as CPCJ e os
tribunais.
Sei que a Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Protecção das
Crianças e Jovens está activa e vigilante
– como o tentam estar as suas dilectas
e esforçadas filhas pelo país - e que a
sociedade

civil

tem

também

criado

projectos nacionais de sinalização de
crianças em perigo nestes tempos de
emergência e calamidade (destaco a
interessante plataforma #AjudAjudar).
Sabemos

também

que

estão

diminuídas as equipas dos centros de
acolhimento
juventude.

e

lares

Sem

de

visitas

infância
nem

e

saídas,

aumenta o risco de abuso dentro das
instituições e está limitado o controlo
que nelas se exerce.
Ouvimos contar casos de IPSS que
mandaram

crianças

para

casa,

algo

inaceitável face ao Estado de Direito
em que vivemos, em que quem decide
projectos de vida de crianças em perigo
são as Comissões e os Tribunais.
Sei

também

adolescentes

que

de

notícias

encetaram

de

fugas

residenciais.

por
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Sei de jovens que, atingindo os 18

São tudo preocupações que nos

anos, dizem querer sair do acolhimento

devem levar sempre à letra do artigo

residencial saturados do confinamento

66º da nossa Lei de Protecção de

pandémico.

Crianças e Jovens, aplicável a todos
os

E a lei manda que saiam.
Contudo, aí, a par com o visionário

cidadãos

ou

residentes

em

Portugal, a todos NÓS, pois então -

João Pedro Gaspar da Plataforma de

qualquer

Apoio a Jovens Ex-Acolhidos (PAJE), serei

conhecimento de situações de perigo

capaz de sonhar em ver tribunais a tomar

para uma criança pode comunicá-las

atípicas medidas - no pressuposto de que

às entidades com competência em

nas épocas de grande crise interior não

matéria de infância ou juventude, às

se devem tomar grandes decisões de

entidades policiais, às comissões de

fundo, e numa altura em que são criadas

protecção

medidas extraordinárias em praticamente

judiciárias.

todos

os

sectores

da

sociedade,

no

pessoa

ou

para

sentidas

conhecimento

cidadãos,

porque

não

às

tenha

autoridades

E essa comunicação é obrigatória

sentido de responder às necessidades
pelos

que

qualquer

pessoa
de

que

situações

tenha
que

permitir, também neste campo e nesta

ponham em risco a vida, a integridade

sede, a possibilidade de se estabelecer

física ou psíquica ou a liberdade da

uma moratória no processo de promoção

criança ou do jovem.

e protecção dos jovens, excepcional e,

Devemos, assim, estar todos atentos

o

e não hesitemos no exercício efectivo

período de pandemia provocada pelo

da obrigação legal e civilizacional –

COVID-19, abrindo assim a hipótese de

fruto de uma cidadania activa - de

reversão da situação, garantindo o apoio

denunciar alguma situação na qual,

e intervenção ainda residencial, caso eles

mesmo com base em mero fumo, se

tomem,

indicie haver violação dos direitos de

pelo

menos,

no

enquanto

entretanto,

perdurasse

e

após

a

maioridade, consciência de que a sua
decisão foi precipitada?
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qualquer Criança.

Tememos todos que as situações de
negligência

infantil

e

de

As feridas ficam abertas.

violência

doméstica cresçam agora. E que tenham

As sequelas psicológicas do "bicho
mau" estão para durar.

crescido exponencialmente durante estes
dois meses de confinamento.

multiplicarem.

Ouviremos os sinais de alerta das
crianças e das vítimas?
Temos, de facto, o nível de tolerância
ZERO relativamente a tudo o que de ilícito
e abusivo se passa na casa dos outros?
Haja,

contudo,

mais

meios

para

vigiarmos os sonos das crianças.
E

podermos

voltar

para

casa

descansados.
E, já agora, reinventemo-nos na forma
como haveremos de sair desta pandemia
que pode estar aí para ficar.
O

direito

à

educação

pode

estar

comprometido para muitas crianças que
não têm os mesmos meios económicos
para a ela aceder.
O ensino à distância é falacioso e
classista.
Têm todas as crianças computadores
para seguir as aulas? Está o nosso Estado
de Direito Social atento a tudo isto?
É a hora de arregaçar as mangas e
experimentarmos novos caminhos, mais
solidários, menos economicistas e mais
restaurativos.

E não pedem desculpa para se

4. São tempos turvos estes,
em que se querem as
máscaras de pano por toda a
face, em que se afogam todos
os tactos em soluções de
álcool, em que descansam os
apertos das mãos que já não
se dão.
Todas

as

madrugadas

são

anunciadas por números negros e o
entardecer

já

não

pertence

aos

amantes.
Chegou a peste aos solavancos,
nesta paleta de vendavais em que
se sente o toque das medusas, das
andrómedas e dos morcegos.
Já não se cantam as avé-marias
porque as bocas estão presas por
outras luvas e porque os mortos são
levados

à

terra

sem

hinos

ou

elegias.
Dizem que a final tudo ficar bem
– que as andorinhas vão regressar
de

locais

aprenderam

inauditos
a

canção

onde
das

primaveras, um nome mais próprio
para os próximos verões malditos.
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Contudo, já não sei da minha rua, já só
sei da janela do meu quarto onde os dias
fogem às noites e as noites se molham
de dia.
Ufano, como se cumprisse uma
promessa, uma espécie de adeus, levanto
o alçapão do meu medo e grito bem alto,

nem

para lá das quarentenas:

«- A falta que me fazem os meus!»
São estes tempos que nos desafiam à
transcendência,

ao

Não temos por aí bolas de cristal,

bom

senso

e

à

figurinos

apenas

e

momos

lantejoulas,
e

mas

violinos

atrapalhados, baleias azuis e rumores
de pouca sorte.
Mas, acreditem, ainda se ouvem os

criatividade.
As crianças deste país agradecem e
reclamam essa atenção, mesmo que não

tambores.
E o afago daquele «trabalhador da
infância» que deixa a sua casa para ir

votem.
Como o lema, em 2019, da Campanha
Nacional para Prevenção dos Maus Tratos
na Infância, gizado pelas CPCJ, «serei o
que me quiseres dar… e que seja AMOR!».
Ali, tão perto de cada um de nós, o
espectáculo nunca cessa, mesmo quando

cuidar dos filhos dos outros.
Ainda se ouve, por aqui, o choro do
João e da Mariana.
Para nunca mais nos calar e porque,
afinal, como Maria do Rosário Pedreira
tão bem reza:

as máscaras se recusam a cair e os

«Hoje os deuses ainda passam

palhaços nunca se calam, mesmo que as

os olhos pelas suas casas todas as

crianças gritem de susto.

noites, antes de adormecerem».

Sei que a cantiga do bandido ecoa
pela noite dentro, mesmo que as fadas
cintilem e nos deixem voar.
A

mortalha

martiriza-nos,

dos

mesmo

Paulo Guerra

desafortunados
que

os

verões

sejam mais invernos mal-amados.
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Juiz Desembargador

SER CRIANÇA
"Ser criança é bom porque temos
muitas coisas para aprender e
para brincar. Arranjamos muitos
amigos e damos muitos miminhos
aos papás e eles a nós. "
Francisco Martins - 6 anos - MC de São Marcos

ACOLHIMENTO FAMILIAR DE
CRIANÇAS - PELO DIREITO DE
CRESCER NUMA FAMÍLIA
“Há abraços que transformam uma vida”,

importantes ou a segurança de que podem

um acaso surpreendeu mais de 140 crianças

contar

(já acolhidas) nas teias de um processo de

progenitores

promoção

decisão

aqueles que nos deram a vida ou cujos laços

culminou numa medida de colocação. Quis

de sangue nos une, que nos devem

o destino que lhes fosse aplicada a medida

proteger? Mas sabemos que, por ação ou

de acolhimento familiar e a oportunidade

omissão, nem sempre é assim.

e

proteção,

cuja

com

a

presença

dos

seus

ou

familiares.

Não

serão

de viver, temporariamente, num contexto

António, integrou a família de acolhimento

familiar estruturado permitindo reparar a

com um mês de idade e lá permaneceu

dor da separação da sua família de origem

durante 2 anos. Trata-se de uma criança

e todas as vivências que não são próprias

portadora de síndrome alcoólico fetal,

da infância. Adversidade, talvez seja a

nasceu prematura e apresentava um atraso

palavra que melhor define a vida destas

de

crianças e jovens, cujos destinos são um

necessitando de acompanhamento médico

emaranhado de incertezas, repletos de

regular em diversas especialidades. Ao

angústia e medos. Afinal, são apenas

longo do acolhimento usufruiu de apoios

crianças que, tão só desejam brincar

diversos nas áreas terapêuticas (fisioterapia,

despreocupadamente, ouvir uma história de

terapia

boa noite, que alguém lhes pergunte como

necessária para o seu desenvolvimento se

correu o dia, sentir que são

aproximar dos meninos da sua idade.
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desenvolvimento

ocupacional)

e

acentuado,

a

estimulação

Entre o corre-corre das consultas, a família

Pretende-se, fundamentalmente, com este

de acolhimento levava-o às visitas com os

Serviço especializado e inovador encontrar

progenitores, cuja dinâmica nem sempre

uma nova geração de famílias que estejam

corria bem. Ora o pai não comparecia, ora a

dispostas a acolher crianças e oferecer-lhes

mãe se apresentava alcoolizada. Inúmeras

uma experiência familiar positiva, durante

entidades apoiavam, há vários anos, a

o período em que os seus pais, não podem

família de origem, sucessivos planos de

garantir um ambiente seguro e de afeto,

intervenção

necessário ao seu bem-estar.

psicossocial

falhavam.

As

ausências prolongadas dos pais nas visitas,

Sob o lema “Procuram-se Abraços”, a

contrastavam com o tempo deste bebé, que

principal mensagem da campanha de

avançava a passos largos. Lentamente, as

captação de famílias de acolhimento,

conquistas

tornavam-se

promovida em 11 concelhos dos Distritos

visíveis, conseguia sentar, pôr em pé,

do Porto e Braga, foi possível até à data,

comer sozinho e surgiam as primeiras

encontrar

palavras. Era necessário definir um futuro

acolhimento e acolher 146 crianças/jovens.

mais

do

duradouro,

António

concretizar

um

dos

mais

140

famílias

de

Verifica-se atualmente um consenso

direitos mais significantes para a condição

legal

humana, crescer num ambiente familiar,

benefícios do acolhimento familiar no

em

desenvolvimento

clima

de

felicidade,

amor

e

compreensão. O António foi adotado.

relativamente

à

global

importância

das

e

crianças,

privilegiando esta medida em detrimento

A Mundos de Vida, celebrou em 2006,

do acolhimento residencial. Desde logo, a

um Acordo de Cooperação com o Instituto

Convenção Internacional sobre os Direitos

de Segurança Social, constituindo-se como

da Criança, determina que uma criança que

a primeira instituição de enquadramento

seja privada do seu ambiente familiar,

para a execução da medida de acolhimento

temporária ou definitivamente, tem direito

familiar.

a

uma

proteção

alternativa,

preferencialmente de natureza familiar.
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A UNICEF em 2014, através do seu órgão do
Committee on the Rights of the Child (United
Nations, 2014), nas observações finais sobre
o terceiro e quarto relatórios periódicos,
apresentou a necessidade de Portugal
adotar as seguintes medidas: " (a) … tomar

mantém-se, ainda, residual, segundo o

todas as medidas necessárias para garantir

Relatório CASA (2018) somente 2.8% das

que os cuidados alternativos de crianças

crianças vivem em famílias de acolhimento.

pequenas,

especialmente

aqueles

com

Em 2019, entra em vigor o Decreto-lei nº

idade inferior a três anos, sejam oferecidos

139/2019, que de entre vários aspetos

em configurações de base familiar; (b)

relativos aos termos e condições de atuação

Continuar a desenvolver e aplicar uma

das entidades intervenientes, destaca um

estratégia de desinstitucionalização dos

conjunto de direitos das famílias, que irão

serviços de acolhimento institucional com

ver

metas precisas e objetivos com vistas à sua

nomeadamente

eliminação progressiva, de acordo com as

pecuniários específicos, prestações sociais

orientações europeias… (p.13/14) ".

de parentalidade e benefícios fiscais. O

Portugal, num processo de avanços e
recuos

reformulou

o

o

seu

estatuto
ao

mais

nível

protegido,
dos

apoios

reconhecimento do seu importante papel

enquadramento

social, poderá constituir uma oportunidade

legislativo nesta matéria, e promulga a Lei

para a promoção da cultura do acolhimento

n.º 142/2015 que procede à segunda

familiar junto da sociedade civil. Pois, é

alteração à Lei de Promoção e Proteção de

tanto o que diariamente lhes é pedido, no

Crianças e Jovens em Perigo, Lei n.º 147/99,

que respeita ao seu papel e função:

que privilegia a aplicação da medida de

vincular-se afetivamente às crianças/jovens

acolhimento

familiar

de

acolhidos, contribuir para a reparação dos

acolhimento

residencial,

especial

seus danos emocionais, evitando, porém

relativamente a crianças até aos seis anos

“apoderar-se” da criança, colaborar com a

de idade. Apesar do novo quadro legal, a

família de origem, conscientes de que se

expressão do acolhimento familiar

trate uma medida temporária e que a

sobre
em

a

despedida surgirá.
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As evidências científicas enumeram as

conseguem desenvolver-se dentro de um

vantagens

diversos

quadro de bem-estar, potenciador da

estudos demonstram o impacto positivo no

criação de relações afetivas com os seus

desenvolvimento global das crianças, com

cuidadores, com um impacto positivo na

especial incidência para os bebés ou

promoção

crianças de tenra idade. Legitimada pela

cognitivas, emocionais e pessoais.

desta

medida,

e

das

suas

competências

teoria da vinculação (Bowlby, 1944), que

O sentimento de interajuda, o caráter

demonstra a necessidade da presença e do

voluntário e solidário das famílias que

compromisso de boas figuras de afeto para

acolhem

crianças

negligenciadas,

o saudável desenvolvimento da criança, o

constituem

a

motivação

na

acolhimento

apresentação

candidatura.

As

familiar

revelou

ser

um

principal
da

sua

contexto capaz de potenciar as relações de

famílias percecionam o seu papel como um

proximidade e confiança, baseadas no

contributo

afeto e atenção, provando que "não é triste

criança/jovem,

ter diversas ligações afetivas, triste é não

substituir as famílias de origem, mas antes

ter nenhuma" (Gersão, 2015).

numa

para
sem

atitude

a

felicidade
a

de

pretensão

da
de

cuidadores

O caráter normalizador para a vida de

comprometidos complementarem a função

uma criança acolhida, quando colocada em

destes, no reforço constante de que a

família de acolhimento é um dos principais

criança se sinta parte integrante da família

contributos para a sua integração plena,

de acolhimento. No exercício de uma

nos diversos contextos sociais. O mesmo se

parentalidade próxima, as famílias de

reconhece que, as crianças que se vêm

acolhimento são, essencialmente, famílias

privadas dos cuidados parentais,

educadoras.
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Não obstante a maioria das famílias tenha

acolhimento; acompanhamento próximo e

experiência educativa com os seus filhos, o

regular e avaliação do acolhimento, durante

acolhimento difere significativamente da

a permanência da criança, no sentido de

função parental. A capacitação e preparação

orientar a família no processo de integração

das famílias acolhedoras é, neste conceito,

e

fundamental e não se esgota na formação

familiar, quer nos restantes; a mediação dos

inicial,

contactos com a família de origem; e, a

exige

um

plano

de

formação

continua.
Na

adaptação,

quer

ao

novo

contexto

última etapa do processo de acolhimento, a

concetualização

do

modelo

de

preparação

da

saída

e

os

contactos

intervenção do Serviço de Acolhimento

posteriores, após a cessação.

Familiar, pretendeu-se qualificar as diversas

Esta fase assume particular relevância,

etapas subjacentes aos pressupostos da

quando se trata de jovens na fase de

medida,

recrutamento,

autonomização. Existem situações em que o

seleção e constituição da Bolsa de Famílias,

contacto se mantém, e as famílias apoiam

que resulta na definição de um perfil de

(instrumental e emocionalmente) os jovens

criança a acolher após a formação, estando

ou, por vezes, permanecem no seio da

as famílias disponíveis para receber uma

família, mesmo após o término da medida

criança, aquando solicitação das entidades

de promoção e proteção.

destacam-se:

o

competentes; preparação para o
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Em suma, o acolhimento familiar afirma-

Urge

a

canalização

de

recursos

se como uma resposta que possibilita a

organizacionais, humanos e financeiros que

concretização e o respeito pelos direitos

visem o desenvolvimento e a promoção do

fundamentais das crianças, proporcionando

acolhimento

laços

afeto,

cientificamente sustentado, em Portugal,

estabilidade,

diminuindo as assimetrias entre as duas

educação, satisfação das necessidades ao

medidas de colocação e aproximando o

nível da saúde física e mental, numa

nosso país da realidade internacional.

seguros

proteção,

e

estruturantes,

compreensão,

familiar,

estruturado

e

perspetiva de preservação da identidade
individual e da história de vida de cada
criança acolhida.
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SER CRIANÇA
"Ser Criança é fixe porque se
fizermos os trabalhos depressa
podemos ter muito tempo para
brincar!"
Henrique - 8 anos - CR de S. Marcos

"Distâncias (im)possíveis na adolescência"
São tempos estranhos... estes que

Se, antes deste tempo, não existia a

estamos a passar... Já o eram antes destes,

imposição do distanciamento físico, na

mas estes vieram a mostrar-se ainda mais

verdade a distância afectiva era cada vez

estranhos... Não os quero considerar nem

mais notória, e na realidade vinha afastando

difíceis nem fáceis, porque o que pode ser

progressivamente cada pessoa do seu grupo,

para uns, pode não o ser para outros... Mas

e cada grupo da sua pessoa. Para sentir

estranho é para todos....

menos, para pensar menos, para ser menos,

Aqui vou apenas partilhar a minha

para estar menos.

estranheza quanto às relações entre as
pessoas. E, particularmente, às relações
entre as pessoas antes e durante estes
tempos que estamos a passar.
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Mas, subitamente, fomos catapultados para
a

obrigatoriedade

da

distância

física,

acrescida à afectiva. E cada pessoa ficou
condicionada, limitada, sufocada, isolada,
obrigada... mas todos nós afectados em três
dos mais importantes aspectos da vida do ser
humano: A Saúde; As Relações; O Toque
Físico. À distância afetiva, acrescentou-se o
medo de adoecer, o impedimento de tocar, o
isolamento... e a solidão.

Mas quando se está só, pode não se estar
obrigatoriamente só! Posso parecer confuso,
mas eu explico: Nós temos em nós, na nossa
personalidade, um inquantificável número de
acontecimentos, pessoas, coisas, momentos,
lugares, que nos construíram. O que fizeram
por nós. O que fizemos pelos outros. O que
vivemos. Com quem vivemos. Como vivemos.
Tudo. Mesmo tudo. Se quiserem podem
experimentar. Como? Basta fechar os olhos e
recordar as pessoas e os sítios dos nossos
banhos na praia em Agosto de 2019... ou
2018... ou quando quiserem! Está cá tudo.
Mesmo, mesmo tudo! É tudo isso que nos
construiu.
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E continuará a construir se assim o

E assim, suficientemente importantes para

quisermos. Nós existimos porque todos eles

os outros de quem nos lembramos e tendo a

existiram, existem e continuarão a existir.

certeza de que se lembram de nós. E quando

Somos porque são, e são porque nós

nos atrevemos a isso...? Nunca, mas nunca,

somos. E é essa inquantificável quantidade

mas nunca estaremos sós... Porque trazemos

e qualidade de nós que não nos deixa ficar

dentro de nós tudo e todos que fazem de

sós. Não nos deixar ser sós. Não nos deixa

nós quem somos. Isolados ou não. Com

estar sós. Porque é dentro de nós que está,

pandemia ou não. Só nos sentiremos sós se

e estando aí não nos abandonará nunca: a

não soubermos quem somos e o que somos.

nossa personalidade. Aquilo que somos,

Se existirmos porque os outros nos fazem

estará sempre connosco.

existir, e porque os outros determinam qual
e como é a nossa existência.

Se assim é, seria bom que soubéssemos
que é a melhor companhia que poderemos
ter.

E

se

connosco

por fora, mas acredito profundamente que

saberemos estar com os outros e se

estaremos muito mais sós por dentro... O

gostarmos de estar connosco, gostaremos

andar solitário por entre a gente... Se

de estar com os outros e os outros gostarão

soubermos quem somos, se cuidarmos de

de

confuso?

nós e, assim, ter o que precisamos para

Esclareço mais: se tivermos uma ideia mais

cuidar dos outros e os outros cuidarem de

ou menos clara de quem somos, daquilo

nós, teremos o que é necessário para nunca

que

nos sentirmos sós. Rodeados de pessoas ou

estar

somos

soubermos

connosco.

feitos,

estar

Nessa altura poderemos não estar sós

Ainda

da

qualidade

e

funcionamento da nossa personalidade,

não.

saberemos que somos suficientemente
capazes de enfrentar as adversidades e de
confiarmos naquilo que somos e fazemos.
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E na adolescência e para os adolescente

Qual a diferença? A diferença está em

ainda mais fundamental! Tão fundamental!

conseguir atravessar esta tempestade a

Porque é um momento fundamental do

viver ou a sofrer... a diferença...? Desejar vir

crescimento.

a ser

personalidade

É

quando

a

nossa

feliz ou já ser feliz! E é possível!

precisa de crescer sobre

Porque, durante este tempo estranho,

pilares e raízes fortes e consistentes que

podemos não ter o abraço, o toque, o

assim são e provavelmente assim serão para

sorriso, a voz, a gargalhada dos outros de

sempre. Se procurarmos saber quem somos,

quem gostamos e que gostam de nós... mas

o que somos, de que somos feitos... por

temos o mais importante para ser feliz

nós...

Para construir o nosso caminho de

nestas e em quaisquer outras circunstâncias:

acordo com o que recebemos e com o que

Estão em nós e nós neles! E assim...? Vai

queremos

correr tudo bem!

dar.

Só

assim

estaremos

a

contribuir para o desenvolvimento de uma
base sólida e segura, e que precisará dos
outros para se complementar e não para se
completar. Precisará dos outros para se
relacionar, mas não para existir...

Prof. Doutor Nuno Colaço
Psicólogo Clínico
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SER CRIANÇA NA
TERAPIA DA FALA É …
"Comunicar é um direito básico do ser
humano."
Nações Unidas, 2008

Ser criança

é ter o direito de

Se uma criança quer um brinquedo que

crescer e viver no presente, imersa em

esteja numa prateleira inacessível, pede e o

múltiplas

adulto acede à sua solicitação. Se tem sono,

experiências,

descobertas

e

aprendizagens para ser o adulto do futuro.
A comunicação é uma competência inata e

faz uma birra e é acalmada a fim de
adormecer tranquila.

presente desde o nascimento, que engloba a

A comunicação é por isso, um direito básico

compreensão e expressão da linguagem oral

do ser humano, somos seres racionais porque

e escrita, como também da linguagem não-

pensamos e usamos um código linguístico

verbal. Comunicamos por exigência do meio

para comunicar as nossas necessidades e

em que vivemos e com o objetivo de

desejos.

transmitir uma mensagem. Se um bebé tem
fome, chora e é correspondido.
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Muitas são as crianças e famílias que se
deparam com a competência de comunicar
perturbada e/ou atrasada em relação aos
seus pares e que por isso encontram-se
permanentemente

em

desvantagem.

Brincar torna-se difícil, estar no jardim de
infância ou escola é um desafio, pois
corresponder às expectativas e exigências
de educadores, professores, pais e até das
outras crianças é muitas vezes impossível.

A avaliação e intervenção em terapia da
fala surge como uma janela aberta, depois
de tantas portas fechadas. Sinalizadas quer
por educadores e professores atentos e
inquietos, por pais preocupados, muitas
crianças e famílias são observadas nas
nossas consultas a fim de validarem e
perceberem

as

suas

dificuldades

e

encontrarem estratégias e orientações para
as ultrapassarem. O nosso objetivo centra-se
na funcionalidade, tornando-as capazes de
Não compreendem o código de linguagem
e não são compreendidas na sua linguagem,
gerando comportamentos desadequados e
desajustados. São colocadas de parte no
recreio, pois não conseguem acompanhar as
brincadeiras que decorrem em tempo real,
são identificadas na sua maioria como sendo
os alunos preguiçosos e desatentos, são
tidas como mal comportadas, tímidas e/ou
“birrentas”. Julgá-las torna-se gratuito.

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

se sentirem crianças felizes, integradas e
incluídas!

Partilhamos o caso da família P. Na
primavera do ano passado, a família P.
procurou-nos, pois a sua B. denotava
“dificuldades

em

comunicar”

acompanhadas

de

consequentes

comportamentos de birras e recusa em
explicar os seus motivos. Sinalizada pela
educadora e pelos pais, foi observada nas
consultas de avaliação e percebemos que
a B. revelava dificuldades significativas de
expressão da linguagem com reflexo num
comportamento tímido e reservado em
contexto escolar. Após a explicação desta
dificuldade e das suas consequências nas
atividades de vida diária e aprendizagem
da B., os pais e educadora ficaram
tranquilos e perceberam como a ajudar.

gosta da terapia e que eles também. Neste
de

terapia

tem

tido

uma

oportunidade de desenvolver a linguagem,
tem correspondido, apesar de ser um
processo

lento.”

Reconhecem

que

com a B. ainda mal começou, mas certo é
afirmar que atualmente observamos uma
criança que reconhece as suas fragilidades,
que pede ajuda quando necessita e que é
correspondida

sem

integrada

incluída

e

julgamentos.
em

todas

Está
as

atividades escolares e é vista no recreio a
brincar com os seus amigos. Dêmos-lhe
tempo para ser criança, que a terapia da
fala, pais e educadores ajudá-la-ão no que

Atualmente os pais dizem que a “B.

tempo

O caminho da intervenção terapêutica

a

Terapia da Fala é mais “uma ferramenta de

se segue!

… SABER QUE VOU
CONSEGUIR!

aprendizagem”.

Daniela Gonçalves Guiomar
Terapeuta da Fala na APDJ
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SER CRIANÇA
"Ser criança é ter liberdade para
brincar.Ser criança é ter tempo
para tudo."
Bruno Carola, 5º ano, S. Marcos

Instituto de Apoio à Criança
(IAC)
O Instituto de Apoio à Criança (IAC) foi

Actividade

Lúdica,

Humanização

dos

fundado em 1983 e tem como missão

Serviços de Atendimento à Criança, IAC-

contribuir para o desenvolvimento integral

Pólo de Coimbra, Projecto Rua, Serviço

da Criança, na defesa e promoção dos seus

Jurídico e SOS Criança.

Direitos. Procura novas respostas para os

O nascimento do Instituto da Criança é

problemas da infância na sociedade atual,

anterior à Convenção sobre os Direitos da

sendo a Voz que chama a atenção,

Criança (CDC), surge da vontade de um

pressiona e atua para que mais crianças

conjunto de personalidades da sociedade

vivam com alegria o tempo de ser Criança.

civil, mas muito pela vontade do Dr. João

O IAC desenvolve projetos de intervenção

dos Santos que a certa altura desafiou, a

direta na área das crianças em risco,

atual presidente honorária Dra. Manuela

preparando-as para a vida adulta com

Eanes a constituir-se uma provedoria que

maior

e

defendesse a criança e a tratasse como

participação cívica ativa na sociedade e

sujeito de direitos. Havia já a necessidade

promove ações de capacitação de famílias

de refletir sobre o Superior Interesse da

e de profissionais que trabalham na área da

Criança e sobre a sua proteção de todas as

infância, através dos serviços:

formas de maus tratos.

capacidade

de

integração
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Fomos os primeiros a chamar a atenção

O IAC dá resposta a solicitações, a nível

para as piores formas de exploração

jurídico através do Sector Jurídico, social

infantil. Em 1988 nasceu o SOS Criança

através do Projeto Rua e psicológico

uma linha de apoio para dar voz à criança,

através do SOS Criança. Está atento

pioneiro nesta área numa altura em que a

também a novos desafios que surgem em

opinião da criança não era considerada.

relação à infância, como a situação de

Muitos foram os projetos inovadores,

pandemia vivida em 2020, mantendo como

como o Projeto Rua que retirou das ruas

bandeiras os pilares da CDC de não

mais de mil crianças. Desde a sua criação

discriminação,

que o IAC através do Sector da Actividade

participação

Lúdica defende o direito de brincar, artigo

desenvolvimento.

superior
e

interesse,

sobrevivência

e

31º da Convenção, que apesar da evolução

Ao longo dos 37 anos da sua existência

acerca do conceito de criança, ainda hoje é

o IAC tem procurado defender todos os

muitas vezes um direito esquecido. O

direitos consagrados na CDC, sendo um

Sector da Humanização dos Serviços de

trabalho permanentemente inacabado. Por

Atendimento

sua

isso devemos estar todos atentos, como

mais

parte integrante do “sistema” na promoção

humanos e adequados às necessidades das

e defesa dos direitos das crianças, porque o

crianças, tem realizado ao longo dos anos

tempo delas “ não tem tempo” para

estudos

esperar.

existência,

procura
1989,

que

desde

criar

visam

a

espaços

perceber

como

respeitam os hospitais os direitos da
criança

através

da

Carta

da

Criança

Hospitalizada criada em 1988 por várias
associações e mais tarde traduzida e
difundida pelo IAC.
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Melanie Tavares
Coordenadora dos Sectores
Actividade Lúdica e
Humanização dos Serviços de
Atendimento à Criança

A

CONSTRUÇÃO

DOS

LAÇOS

E

DOS

NÓS

DAS NOSSAS VIDAS

A vinculação é um laço afetivo profundo
e

duradouro,

que

ocorre

Na maioria dos casos, os cuidadores

inicialmente

durante a infância e adolescência são os

através das interações entre a criança e os

pais, sendo assim os laços afetivos que

seus cuidadores, e posteriormente poderá

estabelecemos com eles irão interferir na

também ocorrer entre adultos (Bowlby,

forma como vamos nos comportar com as

1973). É a partir da criação deste primeiro

outras pessoas. A todos os níveis, quer nos

laço afetivo da criança com os seus

nossos

cuidadores, que partirá a forma como a

profissional, quer a nível social.

relacionamentos,

quer

a

nível

criança se relacionará com o mundo. Por
isso são tão importantes os primeiros meses
e os primeiros anos de vida.
As nossas relações interpessoais são
influenciadas pelo estilo de vinculação que
possuímos, influenciando a forma como nos
relacionamos

mais

intimamente.

Nas

interações que ocorrem com os outros,
aquilo que somos e a forma como nos
comportamos, é determinado pelos laços
afetivos que criámos com os nossos
cuidadores.
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Num estilo de vinculação seguro, a criança
sente que existe uma base segura no seu
laço afetivo e isso vai-lhe permitir ver o
mundo também dessa forma. Será um
adulto que facilmente consegue estabelecer
relações de proximidade com outros, irá
sentir-se confortável na sua intimidade e
não

se

sentirá

ameaçada

com

a

Se o estilo de vinculação for inseguro,

possibilidade de ser abandonada. Será uma

como acontece em casos de vinculação

criança que sentir-se-á facilmente amada.

ansiosa/ambivalente

ou

na

vinculação

evitante, a criança cresce com a perceção
Nestes casos há uma adequada gestão da
proximidade física, deixando a criança
explorar o meio ambiente. A comunicação é
realizada

de

forma

harmoniosa

e

contentora, proporcionando segurança e
conforto à criança, satisfazendo as suas
necessidades, e gerindo as suas angústias.

que o mundo é um lugar inseguro, e que ela
pode estar em perigo e deve estar em
alerta.

Como

adulto

poderá

procurar

ansiosamente relacionar-se com os outros,
mas recear constantemente o afastamento
das figuras que sejam mais significativas
para elas, sejam amizades ou relações
amorosas.
Poderão

também

personalidades

ser

pessoas

dependentes

ou

com
que

cultivam relações que dependam delas. E
podem manifestar dificuldades em relação à
intimidade e proximidade que as relações
com as pessoas significativas implicam,
muitas vezes têm tendência a estabelecer
relações instáveis ao longo da vida, isto
porque não existiu uma boa gestão na
relação com a sua figura cuidadora.
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A figura cuidadora poderia não estar disponível
para a relação com a criança, mostrando-se
resistente ao contacto com esta, ou ser alguém
fragilizada ou demasiado ansiosa e por isso a
relação transmitir muita insegurança à criança. Na
pior das hipóteses os cuidadores serem pessoas
ameaçadoras, alguém que vive em conflito
intenso

e

isso

é

sentido

como

muito

desorganizador para a criança, criando muito
sofrimento.
O comportamento de vinculação é observado
nos adultos também, sendo a figura significativa
substituída pelo cônjuge ou até mesmo por um
filho.

As

relações

de

vinculação

persistem

habitualmente ao longo da vida, apesar de na
adolescência se atenuarem, devido à importância
dos pares nessa etapa do desenvolvimento.
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Hoje em dia já existem diversos estudos que
falam sobre a vinculação na gestação, incluindo
o período fetal como também um período de
vinculação. A gravidez não é doença, mas um
estado de graça, no qual todas as mulheres
deveriam ter mais tempo para estabelecer a
relação com os seus filhos como o fazem nos
primeiros meses depois do parto.

Bowlby, J. (1973) Attachment and Loss. Volume II: Separation, anxiety and anger. New York: Basic Books.
Bowlby, J. (1982) Attachment and Loss. Volume I: Attachment (2nd ed.). New York, NY: Basic Books.
Caron, N. A. (2002). O ambiente intra-uterino e a relação materno-fetal. In N. A. Caron (Org.), A relação pais-bebê: Da observação à clínica.
São Paulo: Casa do Psicólogo.
Chamberlein, D. B. (1994). How pre and perinatal psychology can transform the word. Pre and Perinatal Psychology Journal, 8, 187-189.
Piontelli, A. (1995). De feto a criança: Um estudo observacional e psicanalítico. Rio de Janeiro: Imago.

Mónica Bolas Teixeira
Psicóloga Clínica e da Saúde
Neuropsicóloga
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SER CRIANÇA
Ser criança é...Ser inocente, ver o
mundo cor-de-rosa, não ter
responsabilidades, ter sempre
resposta na ponta da língua e ter
um imaginação fértil.
Leonor Coelho, 4ºano

Desafios pedagógicos em contexto
de pandemia - AE D. João II
De um momento para o outro, o ensino

O planeamento de ensino à distância do

à distância e naturalmente o uso das

nosso agrupamento assentou, desde o

tecnologias

uma

primeiro momento, numa modernização e

espécie de “Mundo Novo” para o sistema

flexibilização do ensino, tendo em conta a

educativo em geral e em particular para o

harmonização dos métodos de trabalho e

Agrupamento de Escolas D. João II. Se é

aprendizagem, por forma a, facilitar a

verdade que, para alguns, esta apropriação

concentração

foi feita de forma natural, para outros foi

digitais.

digitais

tornaram-se

dos

alunos

nos

espaços

quase uma obrigatoriedade de adaptação e

Através da constituição de equipas de

reciclagem das estratégias de ensino e

apoio ao nosso roteiro de ensino à

aprendizagem.

distância, nomeadamente, no apoio aos

O contexto de pandemia obrigou-nos a

alunos vulneráveis, na coordenação de

uma clara reconfiguração do modelo de

conteúdos e na monitorização, avaliação e

ensino, exigindo de toda a comunidade

ajustamento

escolar, uma alargada reflexão acerca das

distância, pretendeu-se adotar dinâmicas de

estratégias a adotar, com vista a prestar

trabalho colaborativo e em rede, de forma a

um melhor serviço público de educação,

não descurar nenhuma valência no processo

tentando mitigar a montante os efeitos do

de ensino e aprendizagem.

confinamento

nos

nossos

alunos

famílias.
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e

do

Roteiro

de

ensino

à

A escolha de meios de comunicação

É também importante salientar, a grande

intuitivos e de fácil utilização foi também

responsabilidade social alargada que o

uma

nosso

Agrupamento

adotado

encerramento

intenção

agrupamento,

objectiva
tendo-se

preferencialmente

como

do

assumiu
das

desde

atividades

o

letivas

ferramentas

presenciais, no apoio aos alunos mais

digitais, a plataforma Google Classroom,

vulneráveis, quer ao nível alimentar, quer

email institucional e o uso da plataforma

na sinalização de situações sociais mais

ZOOM. Dentro deste modelo foi primordial,

precárias e de urgente resolução.

a partir do primeiro momento, promover o

É

nossa

plena

convicção

que

a

contato visual, mesmo que à distância,

reconfiguração do modelo de ensino está a

entre os alunos e todos os professores da

exigir um enorme esforço de toda a

turma. Neste sentido, foi deliberada a

comunidade educativa na transformação de

obrigatoriedade de adoção de no mínimo 30

constrangimentos em oportunidades e é

minutos

comunicação

com enorme satisfação e orgulho que

síncrona com os alunos. Esta oportunidade

vemos o nosso trabalho reconhecido pelas

de comunicar com os alunos de maneira

famílias,

direta foi sempre no nosso entendimento,

satisfação.

por

semana

de

crucial na consolidação de uma cultura

através

de

inquéritos

de

Sempre juntos…

escolar de proximidade e prestação de
serviço de qualidade.

Paulo Campos
Diretor do Agrupamento de Escolas
D. João II
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" As AAAF - Atividades de Animação e de

Um

tempo

e

espaço

para que

Apoio à Família - e CAF - Componente de

as crianças possam ser crianças, com tudo

Apoio à Família - destinam-se a assegurar o

a que têm direito, e as famílias possam se

acompanhamento das crianças na educação

sentir seguras nas horas em que batalham

pré-escolar e 1º ciclo, antes e/ou depois do

longe.

período diário de atividades educativas e

Uma

durante os períodos de interrupação letiva".

rede

para aprender, errar, voltar

a tentar, cair e levantar as vezes que forem
necessárias ( e sabemos que às vezes são
necessárias muitas).

E é isto! Sim, de forma simples e

Uma

casa

para fazer amigos (todos

objetiva, poderia ficar por aqui. Mas em

sabemos que aqueles mesmo bons são

verdade verdadinha, é muito mais do que

difíceis de encontrar, portanto há que

isto.

começar a procurar cedo!).
Um

Permitam-me clarificar.

laboratório

para esclarecer

Não substituímos a família - o amor, o

aquelas dúvidas que teimam a ficar no fim

calor familiar e a educação de raiz são

das aulas (de vez em quando, algo muito

pilares intransmissíveis.

importante leva os nossos pequenos a

Não substituímos a escola instituição

essencial

e

rigorosa

uma
na

aquisição de conhecimentos, competências

distraírem-se durante as aulas. Ssshhh...
não contamos a ninguém).
Uma

oficina para testar a qualidade

e ferramentas imprescindíveis para um

dos

futuro brilhante.

cientificamente comprovado que isto de "

Não pretendemos substituir quem
distinguimos como vital e que nos acolheu
e reconheceu valor. Somos sim, um
complemento, uma ajuda, um honesto
apoio.
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limites

dos

adultos

(está

esticar a corda" sempre com os adultos lá
de casa perde a graça em pouco tempo).

Uma

festa

para brincar muito (muito

ENGENHOSOS

para tornarem

mesmo, porque na verdade é o que mais

simples aquele problema matemático de

gostamos de fazer)!

pôr os cabelos em pé;

Melhor ainda!!
Desde as 6:45 às 20:00, temos adultos

AVENTUREIROS

Únicos e Especiais a acompanhar cada

rebolarem,

momento.

contarem até 10 com a maior lentidão

Por fora, são animadores, auxiliares,
educadores de Infância, professores...
Bem, adultos responsáveis, dinâmicos e
detentores de todas as competências para
cumprir aqueles que são os objetivos das

pularem,

cantarem

para
e

até

possível...

VALE TUDO!
Por quem faz da APDJ o que ela é, pelas

AAAF.

crianças e famílias pelas quais existimos

Por dentro... Ah, por dentro são uma

há mais de 20 anos, vale mesmo todo e

verdadeira Liga de Super-heróis!

qualquer malabarismo desde que resulte
em gargalhadas de doer a barriga ( as

CRIATIVOS

para conseguirem os

melhores)!

instrumentos de trabalho mais fixes;

MÁGICOS para transformarem birras
vulcânicas em doces desabafos;

Marisa Jacinto
Professora de Ens. Básico
Coordenadora de Equipa - AAAF
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SER CRIANÇA
"Ser criança é não fazer coisa de
crescidos, é ser livre para brincar, é
jogar sem parar, é rir às
gargalhadas com as pessoas que
mais gostamos... e não sabe mais! "
Pedro - 5 anos, Mem Martins

No âmbito do Programa Famílias +, a APDJ e a Escola Básica N. º2 de Queluz uniram-se
para apoiar algumas famílias de alunos que, derivado da situação de pandemia que se vive
atualmente, deparam-se com algumas limitações no acesso a bens essenciais,
nomeadamente alimentos.
Esta iniciativa juntou pais de alunos que se mobilizaram e fizeram chegar à escola 111
donativos, desde leite, arroz, massas, farinhas lácteas, cereais, açúcar, farinha de trigo,
conserva de atum, azeite, óleo alimentar e produtos em tomate. Estes bens foram
distribuídos pelas 16 famílias encaminhadas pela escola, assim como uma variedade de
congelados doados à Escola por um comerciante local.
A parceria entre a APDJ e a Escola irá manter-se, pelo que as famílias poderão continuar a
entregar os seus donativos na EB N. º2 de Queluz ou na sede da APDJ.
Para mais informações poderão contactar o nosso serviço através do email:
existimosparati.apdj@gmail.com ou do contacto telefónico: 21 436 97 10 / 96 461 37 30.

SUGESTÕES DE PRODUTOS A DOAR
Leite
Arroz
Conservas
Azeite/ Óleo
Cereais
Enlatados
Açúcar
Sal
Bolachas

Pasta e escova
de dentes
(adulto/criança)
Champô
Desodorizante
Gel de Banho
Sabonete
Fraldas
Toalhitas
Papel Higiénico

Detergente |
Amaciador
Roupa
Detergente
loiça
Lava tudo
Detergente p/
chão
Lixívia.

Marta Santos
Coordenadora da
Unidade de Intervenção
no Desenvolvimento da
Criança e de Apoio à
Família

Rui Barata
Coordenador da Escola
Básica N.º 2 de Queluz
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NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM SAÚDE PSICOLÓGICA E MUDANÇA
COMPORTAMENTAL (OPP)
O estudo intitulado “ESTRATÉGIAS DE COPING FACE AO ISOLAMENTO SOCIAL – adolescentes
vs adultos” encontra-se em fase de recolha de dados com o apoio da Ordem dos Psicólogos
Portugueses e visa compreender as diferentes estratégias de coping utilizadas face ao isolamento
social.
Vivemos uma situação de emergência de saúde pública e de muita preocupação, consideramos
por isso importante recolher dados para posteriormente podermos desenvolver estratégias
acreditadas por evidências científicas, de forma a melhor conseguirmos ajudar as pessoas e
reduzir o impacto negativo na saúde mental.
Convidamo-lo assim a participar voluntariamente no nosso estudo. Se estiver interessado em
participar poderá clicar no link abaixo:
- “Estratégias de coping face ao isolamento social – adolescentes vs adultos"
A segunda investigação, encontra-se em análise.

PROJECTO “DOIS DEDOS DE
REFLEXÃO”
Reiniciamos o projeto “Dois Dedos de Reflexão” na 2.ª quinzena de Maio.
Este projeto é dinamizado pela APDJ e financiado pela União de Freguesias Queluz e Belas.
Tem como principal objetivo a Avaliação Psicológica e a Avaliação de Terapia da Fala dos alunos
sinalizados pelos docentes. Este projeto existe em quatro escolas: EB1/JI N.º 2 de Queluz, EB1/JI
do Pendão, EB1/JI Mário Cunha Brito-Belas e EB2/3 Professor Galopim de Carvalho.
Estamos muito satisfeitos por termos retomado o projeto. A maior parte das consultas está a
ocorrer nas instalações da APDJ, devido à situação de Pandemia. A adesão dos pais tem sido muito
boa! O projeto será prolongado até final de Julho de forma a compensarmos a ausência de quase
dois meses devido ao Estado de Emergência e consequente fecho das escolas.
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MÁSCARAS COMUNITÁRIAS
Ao adquirir a sua máscara social, estará a proteger-se a si e a todos os outros.
Continuamos ligados! Estamos seguros!
Existimos para si!
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