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Sabia que…
Ao personalizar peças de roupa antigas,

consegue:

Economizar utilizando peças de roupa antigas e

materiais que já tenha em casa.

Ajudar o meio ambiente reaproveitando a roupa

antiga e dando-lhe uma nova «vida». Peças

únicas dando asas à sua imaginação, consegue

criar peças exclusivas.

Relaxar
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Desafio do Mês
O Desafio deste mês é personalizar e
reaproveitar uma peça de roupa antiga

Nesta edição, apresentamos dicas de como

personalizar uma peça de roupa antiga.

Colar ou coser

Cortar

Pintar

Para cuidar do
ambiente, seja

criativo, personalize e
reutilize!
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Noutros tempos, naqueles tempos em que prudente era fazer planos a médio prazo; nesse

tempo que parece tão longínquo, congelado lá em… meados de Março, Julho era férias! E

implicava 20 manhãs de trabalho no areal com janela escancarada para o oceano.

Autocarros (entre 5 a 10) a sair das escolas entre as 8h e as 8.30h levavam até à praia

miúdos de amarelo, laranja, verde, azul, branco, castanho e cinzento que faziam o maior

retângulo que conseguiam desenhar e guardavam cuidadosamente os seus chinelos no

centro, tudo em nome de uma boa estratégia para responderem ao ataque!

Seguia-se: contagem, fila, caminho até à água, sentar à porta da água, banho, fila, contagem,

caminho até às toalhas, contagem à porta das toalhas, pôr protetor, vestir camisola, pôr

chapéu, beber água e de repente ouvia-se: AAAAAAAAAOOO ATAAAAAAAQUEEEEEEE!!!

STOOOOP

Quem conseguia, conseguia, quem não conseguia continuava atento. Continuava-se: jogo,

pontuação, dança da vitória, beber água, tirar chapéu, tirar camisola, fila, contagem, caminho

até à água, sentar à porta da água, banho, fila, contagem caminho até às toalhas, contagem

à porta das toalhas, pôr protetor, vestir camisola, pôr chapéu, beber água e de repente

última oportunidade para não ir descalço: AAAAAAAAAOOO ATAAAAAAAQUEEEEEEE!!!

STOOOOP

Fila para os gelados; fila para as bolas de “berlinde”; reforço da manhã nas toalhas para

quem não era de “compras”.

Eis senão quando era meio dia. Vestir, calçar, guardar tudo e levar um bocadinho, só mesmo

um bocadinho da imensidão do areal por entre os vincos da toalha. Fila por autocarro,

contar, e avançar destemidamente para enfrentar o túnel a plenos pulmões, iniciávamos os

ensaios areal fora e depois, túnel à vista:

 

EEEEEEE PRAIA-ESCOLA UHUHUHUH

VIEMOS PRARRASAR

Arrasávamos mesmo todos os dias!

Os miúdos subiam degraus todos os dias:  autonomia – cuidavam das suas coisas; estendiam

e dobravam as suas toalhas cooperação – ajudavam os amigos, mas também os dos outros

espaços estratégia – cada jogo era encarado tendo em conta o conhecimento do jogo

anterior, usava-se os pontos fortes de cada um e reduziam-se os pontos fracos

Enfim… a brincar, crescia-se muito durante a PRAIA-ESCOLA.

O mundo mudou, pelo menos como o conhecíamos, mudou. Dizem-nos isso até à exaustão e

confirmamos a cada segundo.

As férias são excelentes para crescer: em altura (às vezes também em largura) nas

aprendizagens, na relação. Nas férias tudo parece mais leve. E isso parece não ter mudado.

Joana Melo da Silva
Directora
Presidente da APDJ
Psicóloga Clínica e da Saúde



A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL
COMO UM DIREITO

FUNDAMENTAL DA CRIANÇA

   A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que

“saúde é um estado de completo bem-estar físico,

mental e social e não apenas a mera ausência de

doença”, ou seja, a Saúde Mental é mais do que a

ausência de perturbações mentais.

  A Saúde Mental trata-se de um estado de bem-estar

no qual um indivíduo realiza as suas próprias

habilidades, pode lidar com as tensões normais da

vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de

contribuir para a comunidade. Apesar de ser muitas

vezes subvalorizada, a Saúde Mental é uma parte

integrante e essencial da saúde, não havendo saúde

sem saúde mental.

A Saúde Mental como um Direito fundamental

 A própria Declaração dos Direitos da Criança,

proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU)

em 1959, entre outros direitos como o direito a um

nome, nacionalidade, alimentação, assistência médica e

educação, contempla que “a criança gozará de proteção

especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e

facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento

físico, mental, moral, espiritual e social”.

   Deste modo, a Saúde Mental no geral, e das crianças

em particular, tem sido cada vez mais um objetivo das

organizações internacionais e dos governos dos vários

países. Em Portugal existe, inclusivamente, o “Programa

Nacional para a Saúde Mental”, desenvolvido pela

Direção Geral de Saúde (DGS), com a missão de

desenvolver programas e recomendações que visam a

redução do impacto das perturbações mentais e a

promoção da saúde mental.
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De acordo com a OMS, em todo o mundo, cerca de 20%

das crianças e adolescentes sofrem de problemas

comportamentais ou emocionais, tendo a sua

prevalência aumentado nos últimos 20/30 anos.

 Em Portugal, as perturbações mentais e

comportamentais são o que tem maior peso na

qualidade de vida das crianças entre os 5 e os 14 anos.

A falta de saúde mental tem efeitos prejudiciais no

desenvolvimento social, intelectual e emocional,

estando associada a insucesso escolar, risco

aumentado de delinquência e de problemas com a

justiça, abuso de substâncias e défices no

funcionamento social e familiar. Esta espiral de

desvantagens torna-se difícil de reverter, podendo

assumir um impacto muito significativo ao longo da

vida, com custos económicos e sociais elevados.

A importância da Saúde Mental

Determinantes da Saúde Mental

    Na sociedade atual há inúmeros fatores psicossociais

que podem despoletar o sofrimento psicológico e os

desvios no desenvolvimento psicoafectivo das crianças

e jovens. 

  O bebé nasce com determinado potencial genético,

mas é na interação com o mundo externo que vai

apreendendo o que está à sua volta, organizando-se e

regulando-se.

   As crianças têm uma grande plasticidade cerebral,

o que permite que a construção da sua estrutura

cerebral se adapte aos fatores ambientais. Por

exemplo, nas crianças que nascem não-ouvintes, se

não recuperarem essa capacidade nos primeiros

anos de vida, a área cerebral responsável pela

audição vai ser ocupada por outros neurónios “mais

úteis” para a sua condição, impedindo-as de se

tornarem ouvintes mesmo que essa capacidade seja

corrigida mais tarde. Deste modo, a qualidade

ambiental envolvente vai ser determinante para o

desenvolvimento cognitivo e psicoafectivo da

criança/adolescente.
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  Devido a estes processos de desenvolvimento, as

crianças são ainda mais sensíveis a fatores de stress

ambiental como traumas grandes ou leves se

continuados, como a violência física e verbal, abuso

sexual, negligência, falta de afeto e desnutrição, até

hábitos mais naturalizados, como o hipercriticismo,

exigência exagerada ou mesmo o excesso de tempo de

ecrãs. 

 Fatores como as circunstâncias familiares, a

qualidade das relações interpessoais com pares e

adultos, bem como as experiências educativas, podem

ser tanto fatores protetores como fatores de risco para

o desenvolvimento de perturbações emocionais e

comportamentais da criança/adolescente e futuro

adulto.

Promoção da Saúde Mental

  A Saúde Mental é um recurso essencial para a vida

quotidiana e é influenciada pelas vivências dos

indivíduos em diferentes contextos – família, escola,

comunidade, trabalho. Fatores como uma vida

familiar segura, sentir-se seguro, ser capaz de

participar ativamente na sociedade, ter acesso ao

emprego e a apoios em períodos de maior

vulnerabilidade, têm impacto positivo no bem-estar

mental.

   Em termos gerais, os diversos agentes promotores da

saúde mental (figura 1) têm como objetivo reduzir os

fatores prejudiciais ao bem-estar mental e reforçar os

fatores que melhoram o bem-estar.

   Na base da pirâmide, no primeiro nível, encontram-

se os familiares e amigos da criança, bem como

estruturas educativas (creches, jardins-de-infância,

escolas) e ocupacionais (desporto, ATL). Estes têm a

função de reforçar as capacidades e competências da

criança/adolescente, ajudando-a a sentir satisfação

com a vida, a melhorar a regulação emocional e as

estratégias de resolução de problemas.

 Num segundo nível encontram-se programas

universais e seletivos de promoção da saúde mental,

como programas de desenvolvimento de competências

pessoais e sociais ou da prevenção de bullying, que

visam criar recursos para lidar com desafios

transversais à maioria das crianças/adolescentes e

ultrapassar as dificuldades.

    Num terceiro nível, que deve ser acionado quando já

se identificam fatores de risco mais concretos, inclui-

se, por exemplo, o apoio psicológico em estruturas da

comunidade que visa ajudar as crianças e

adolescentes a elaborar e enfrentar dificuldades de

adaptação, bem como suportar os pais na

parentalidade. Também neste nível se incluem

estruturas de proteção e suporte social, que visam

diminuir fatores que influenciam negativamente a

saúde mental, tais como a pobreza, violência física ou

psicológica ou negligência.
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No topo da pirâmide, no quarto nível, temos os Serviços

de Pedopsiquiatria que visam o diagnóstico e

tratamento, o mais precocemente possível, das

perturbações mentais, melhorando os problemas de

saúde mental e o prognóstico futuro.

Figura 1: Pirâmide de níveis de promoção da Saúde Mental

Dora Leal
Psiquiatra da Infância e da Adolescência
Hospital Fernando da Fonseca
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Adolescência….e
agora?

O despoletar desta etapa é facilmente observável… sentimos coisas diferentes,
o corpo está a mudar… e a cabeça também.

"JÁ  NÃO QUERO PASSAR TANTO
TEMPO COM OS MEUS PAIS….

AGORA PREFIRO OS MEUS
AMIGOS…"

"E O MEU CORPO ESTÁ  A MUDAR,
MAS PORQUÊ?"

"E COMO VOU GERIR O TURBILHÃO
DE EMOÇÕES

QUE ESTAS MUDANÇAS ME ESTÃO
A PROVOCAR?"

"E O QUE É  QUE FAÇO COM ESTAS
MUDANÇAS TODAS?"
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Estamos dentro da cabeça do adolescente, e

passa-se tudo isto. Para todos nós, meros

espetadores, é aparentemente simples, está na

altura de crescer, de ser mais responsável, mais

autónomo.

“Já tens idade para fazeres isso
sozinho”, “Tens de ser mais
responsável”

Que fácil é dizer….Mas será assim tão simples?

Será que todos estão igualmente preparados

para iniciar este processo?

    Para a nossa M., aos 11 anos a entrada na

adolescência parece trazer desafios

"O que tenho sentido é que com o
meu crescimento tenho de fazer
mais coisas sozinha, como por
exemplo, tomar decisões mais
difíceis e estudar sozinha"

Pois é… tomar decisões… era tão mais fácil quando

não tinha de o fazer. 

E é esta dinâmica que permite, ao longo deste

caminho, que todos os envolvidos tenham

oportunidade de perceber se estão no trilho certo.

  Se a M. se mostrar responsável, então é

merecedora de mais liberdade. Mas e este medo

das decisões, este medo da responsabilidade?

O medo faz parte do desenvolvimento normal de

qualquer criança ou adolescente. É uma resposta

emocional a um acontecimento, real ou imaginário,

interpretado como ameaçador.

   A responsabilidade é pré-requisito para

a liberdade, desta forma, quando os pais

colocam do lado da M. a responsabilidade

de tomar determinadas decisões sozinha,

estão ao mesmo tempo a dar-lhe liberdade

para ser mais autónoma.
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  No caso da M. a responsabilidade de tomar

decisões sozinha é algo novo e desconhecido.

O desconhecido gera incerteza e, a incerteza,

medo. É importante que aprenda a geri-lo para

que não a impeça de crescer, e se não

conseguir fazê-lo sozinha, estamos presentes

para ajudar.

E as mudanças, essas nunca foram fáceis, mas

agora parecem ainda mais difíceis…

“Tenho alguma curiosidade e
também receio de ir para o 7.º

ano, porque são mais disciplinas
e novas pessoas para conhecer."

(M. 11 anos) 
Mudar de escola? Como assim?

 Apaziguamos dizendo “Vai correr tudo bem, vais

conhecer pessoas novas”, e sem nos

apercebermos estamos a dar espaço a mais uma

insegurança “Pessoas novas? E se não gostarem

de mim? E se não me aceitarem?”, 

"Pessoas novas? E se não
gostarem de mim? E se não me

aceitarem?"
E lá vem mais um turbilhão de medos e

incertezas.

Neste período, a necessidade de pertença ao

grupo é gritante, assim como a necessidade de ser

aceite.

Tudo isto faz parte de um processo de

identificação com os outros, necessário para um

desenvolvimento saudável. Em alguns casos é

gerador de medos, inseguranças e angústias mais

profundas, em que a intervenção de um psicólogo

poderá ser bastante benéfica para a

criança/jovem.

  Mais à frente no seu testemunho a M, refere

um dos maiores desafios da adolescência, as

mudanças corporais

“Também sinto alguma vergonha
com as mudanças do meu

corpo.” (M., 11 anos).

Efetivamente, a puberdade trás consigo

transformações corporais acentuadas, que exigem

uma posterior reformulação da imagem corporal.

No caso das raparigas, a este processo soma-se a

idealização do corpo feminino tão presente na

sociedade contemporânea. A imagem corporal ou

esquema corporal é a representação mental do

próprio corpo, o modo como ele é percebido pelo

adolescente, e é resultado da relação do jovem

consigo próprio e com os outros. A identidade

construída até esta

altura, sofre uma desorganização nesta fase.
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A perda da antiga identidade dá lugar à

construção de uma nova versão de si próprio.

Este é um processo longo e complexo, em

que coexiste a dificuldade de lidar consigo

próprio na procura desta nova identidade, e a

dificuldade em lidar com os outros, o receio do

julgamento e da rejeição, muitas vezes ligado a

questões de autoimagem, naturalmente

frequentes nesta fase.

Estamos perante uma etapa de mudanças e

inseguranças, por um lado a vontade de crescer,

por outro a de continuar a ser criança. Surgem

mudanças externas, mas também internas.

Dúvidas que se refletem na autoestima e no

autoconceito. As emoções podem ser instáveis e

inconstantes. 

O acompanhamento psicológico oferece ao

jovem um espaço seu, em que pode partilhar os

seus medos e inseguranças, compreender o que

sente e adquirir ferramentas que lhe permitam

lidar da melhor forma com os seus sentimentos e

emoções, bem como expressá-los de uma forma

eficaz. É também um espaço de exploração, de

desenvolvimento pessoal, de potencialização de

recursos.

A entrada na adolescência é, por tudo isto, um

período complexo, um ciclo recheado de desafios

que culmina na chegada à idade adulta. Cada

jovem sente e vive este estádio de forma única e

distinta. Para alguns é mais difícil e, por vezes,

até doloroso. E é aqui que podemos ajudar!
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O apoio psicológico deve estar disponível a todas

as crianças e jovens que necessitem,

independentemente do estatuto social e

económico da família. Este apoio pode, muitas

vezes, ser a diferença entre uma criança/jovem

estruturado e equilibrado, com todas as bases

para se tornar um adulto seguro e feliz, ou uma

criança/jovem fragilizado, refém dos seus medos e

muito provavelmente um adulto inseguro nas

diferentes esferas da sua vida.

E os pais…ai os pais…deparam-

se com novidades, desafios,

preocupações, no pensamento

carregam perguntas…

O que podemos fazer para ajudar? Somos rígidos?

Mais liberais? Estaremos a exagerar?.....Na

verdade é simples: estejam presentes como

sempre estiveram, ofereçam amor como sempre

ofereceram. Aprendam a proteger, respeitando o

espaço (esta é mais difícil!). Acima de tudo,

estejam disponíveis para crescer com eles.

Raquel Gonçalves
Psicóloga
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Em meados de Março, o “ovo” começou a

“estalar” de forma muito rápida e inesperada.

Tinha “nascido” uma pandemia, chegou sem

manual de instruções ou prazo de validade, feia

e bem diferente de tudo aquilo a que estávamos

habituados. As pessoas teriam, agora, de ficar

em casa. Aprender a reviver com esta nova

realidade e a aceitar a diferença e desconfiança

do próximo. Foi, por isto, pedido que se

reinventassem, que se ajustassem aos tempos e

que não desistissem!

Terapia da Fala Online
O “patinho feio” desconhecido,

afinal é um “cisne”!
A conhecida História Infantil do “Patinho Feio”,

que retrata a vida de um pato que nasceu diferente

dos outros irmãos, que sempre suscitou muitas

dúvidas do seu sucesso de vida, diante de toda a

“sociedade animal” e que no final viria a tornar-se

num belo e inesperado Cisne, pode ser uma boa

analogia para esta experiência da Terapia da Fala

Online!

Na Terapia da Fala a tarefa pareceu logo impossível -

“Como é que seria possível dar consultas se não

poderíamos estar na presença das “nossas” crianças?”

– e todas as alternativas pareciam muito difíceis e

desconfortáveis – “Como é que iria dar consultas

através de um computador com crianças de 3 ou 4

anos?”

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



Pois bem, a verdade é que o “patinho feio” foi

seguindo dia após dia e todas estas dúvidas

foram desfeitas e tornadas em boas

experiências.

A Terapia da Fala Online é, atualmente, um

serviço simples e seguro, acessível a todas as

famílias que tenham um computador ou um

Tablet. O material disponibilizado pelos

terapeutas fala é, também ele, bastante prático e

didático o que possibilita às crianças

interagirem como se estivessem na presença do

terapeuta. Permite ainda, que os pais assistam

às consultas e possam dar continuidade aos

exercícios e estratégias utilizadas em sessão de

uma forma mais clara e intuitiva. 

O receio e a desconfiança da execução de uma

terapia completamente diferente do que era

habitual, passou a ser mais uma ferramenta da

intervenção do terapeuta da fala e, quem sabe,

uma pertinente alternativa para famílias que não

têm possibilidade de transporte ou

disponibilidade horária para a

realização da Terapia da Fala presencial.

Carlos Brandão
Terapeuta da Fala

AS CRIANÇAS ADORAM!

O “patinho feio” do desconhecido acabou, então,

por crescer e tornar-se num “cisne” elegante,

interessante e com fortes possibilidades de dar

continuidade aos seus “voos”, num futuro

próximo.
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A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA É UM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DA VIDA DA CRIANÇA

Tradicionalmente, antes da entrada para o

primeiro ciclo, são recomendados e realizados

exames clínicos pertinentes na área da visão e da

audição da criança, assegurando assim as

condições para esta viagem. Todavia, entre

outras, as capacidades de linguagem que a

criança domina são igualmente essenciais para

que esta não seja uma estrada acidentada.

 

Incrivelmente, o caminho da especialização da

linguagem já começou quase sem darmos conta.

No pré-escolar, as crianças possuem aptidões,

ainda que de forma simples, para pensarem

sobre a sua própria linguagem e assim

ganharem competências para dominarem as

palavras, as frases e os sons.

Já os ouvimos dizer: “a minha amiga Madalena

diz ‘cocholate’ em vez de chocolate” e “a Catarina

disse que as palavras têm bocadinhos lá dentro”

ou “olha esta palavra nova que eu inventei

ćrocolão,́ é um crocodilo com os poderes de um

peixe balão”.

As Orientações Curriculares para a Educação

Pré-Escolar reconhecem a pertinência do

desenvolvimento da linguagem oral. Entende-se

que existe uma relação de dependência entre a

oralidade, a escrita e a leitura, pois os vários

domínios da linguagem vão ser utilizados, com

interação entre si, para a aprendizagem da

linguagem escrita.

“O SUCESSO DO CAMINHO PARA

A LINGUAGEM ESCRITA”
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A criança também mobilizará para este processo, não só

o que desenvolve ou aprende no ensino pré-escolar,

mas também o que vivencia no seu meio familiar, na

sua própria cultura, nas suas brincadeiras, nos seus

interesses, na sua visão sobre o que a rodeia. Este

ambiente extraescolar importa e deve promover um

ótimo desenvolvimento da linguagem oral e,

futuramente, da leitura e da escrita.

Assim sendo, as crianças devem chegar ao primeiro ano

de escolaridade capazes de compreender e produzir

enunciados orais com conhecimento intuitivo. O

conhecimento que a criança possui sobre as palavras

irá facilitar a compreensão do material lido e poderá

auxiliar na produção escrita de frases ou textos.

O mesmo acontecerá se a criança for capaz de combinar

frases complexas, se souber pensar sobre a construção

das mesmas ou se conseguir realizar jogos de derivação

de palavras, por exemplo: “Eu sei dizer mais palavras de

mar: maré, marinheiro, marinha!”.

Crucial é também a capacidade que a criança apresenta

para distinguir, memorizar, reconhecer e manipular os

sons da sua língua, por exemplo: “Sabes mais palavras

que começam desta forma? Consegues dizer essa

palavra sem um dos bocadinhos? Quais são os sons que

estão dentro desta palavra? Estas palavras são iguais? E

estes sons?”. Este conhecimento é primordial para a

futura associação do som à letra. É essencial que a

criança consiga adequar e utilizar a sua linguagem com

os pares e com os adultos, dependendo do contexto e da

intenção.
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Deverá entender segundos sentidos e conseguir

tirar ilações, uma vez que a compreensão das

frases pode precisar deste entendimento.

Assim, e reiterando os estudos relacionados com a

temática, para que a criança se torne num bom

leitor e escritor parece ser fundamental que à

entrada para o primeiro ano de escolaridade

detenha a capacidade de identificar, refletir,

manipular ou executar tarefas sobre sons,

palavras, frases e contextos linguísticos.

Torna-se evidente que uma perturbação na

aquisição ou desenvolvimento da linguagem

poderá colocar em causa a reflexão prévia e

necessária para a aquisição da leitura e da escrita,

dificultando este caminho.

As alterações da linguagem podem estar presentes

num vocabulário reduzido, em frases com

incorreções, na dificuldade de interpretação do

material auditivo verbal e também nas questões

relacionadas com a produção, perceção,

discriminação dos sons da fala, entre outras. A

criança poderá demorar a adquirir a autonomia

dos processos de leitura e escrita e/ou culminar

em dificuldades na aprendizagem em geral.

   E agora? Se a linguagem oral é tão importante

para aprender a ler e a escrever, o que fazer?

- Estar atento ao desenvolvimento da

linguagem da criança;

- O adulto deve utilizar um modelo

linguístico rico e cuidado;

-  Analisar se a criança, antes da entrada

para a escola, é capaz de articular

corretamente todos os sons da fala;
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-  Utilizar o quotidiano das crianças como: um

passeio de carro, idas às compras, ouvir música,

passear na rua, ler placas com direções, ler

receitas, escrever mensagens para a família,

saber ler um mapa, repetir lengalengas, explicar

o significado de novas palavras para aprimorar a

linguagem tendo como objetivo que as crianças

nse apercebam do seu conteúdo e importância;

- Disponibilizar à criança materiais/jogos com

letras, palavras e imagens;

- Realizar pedidos ou tarefas elaboradas e fazer

perguntas sobre várias temáticas;

-   Promover momentos formais e informais de

comunicação com os seus pares e adultos;

-   Contar/ler histórias e pedir que a criança

reconte, continue a história ou que invente uma

nova história;

- Incentivar a criança a falar, realizando

perguntas orientadoras para que cada vez

consiga contruir frases maiores e relate com

mais pormenores algum acontecimento;

-   Ler e escrever junto da criança para que

entenda a relação entre a escrita e a mensagem

oral;-  Criar oportunidades para que as crianças

realizem rimas, construam e dividam palavras,

juntem palavras que começam da mesma forma,

oiçam os sons que estão dentro de cada sílaba ou

encontrem outras palavras através de um som; 

-  Explorar repetições de palavras ou sons

através de músicas, jogos ou conversas,

permitindo que a criança consiga guardar

informação verbal.

- Trocar palavras numa frase e permitir reflexão

sobre o seu resultado;

- Falar sobre situações, frases absurdas,

trocadilhos ou expressões;

-   Pedir à criança que explique o que acontece

antes ou depois, ou que o poderia ter acontecido

relativamente a uma situação.

O CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO, O

SUCESSO DA LEITURA E DA ESCRITA

ESTÁ ALEADO ÀS CAPACIDADES

LINGUÍSTICAS DE CADA CRIANÇA, DESTE

MODO HÁ SEMPRE ESTRADA PARA

ANDAR.

Ângela Silvino
Terapeuta da Fala e Pós Graduada em Perturbações dos
Sons da Fala e Análise Neurolinguística e Perturbações da
Linguagem

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



Os contributos do/a assistente social
para a garantia de uma escola

inclusiva

A família e a escola assumem-se como contextos

privilegiados para o desenvolvimento da criança e a

descoberta do potencial intrínseco de cada uma.

Nesta triangulação, a escola constitui um ponto de

encontro entre crianças, famílias, professores,

comunidades e políticas.

 Sublinhamos que o Serviço Social preconiza a

promoção do bem-estar, a capacitação, o

desenvolvimento e a integração das pessoas na

sociedade (Sousa e Almeida, 2018).

As escolas têm vindo a trabalhar para incluir os

alunos mais excluídos do ponto de vista social. A

necessidade de uma escola inclusiva com respostas

multidisciplinares não se fundamenta somente na

perspetiva das crianças com necessidades educativas

especiais. O/a assistente social (AS) neste contexto,

representa um recurso que visa a inclusão social das

crianças mais marginalizadas do ponto de vista

económico, social e político, para que participem

ativamente na sociedade global (Constable, 2008).

Enquanto espaço social, a escola encerra no seu seio

pessoas, culturas, saberes, credos, representações

sociais, atravessados por diferentes tensões (como o

absentismo e abandono escolares, os maus-tratos, a

gravidez indesejada, a diversidade cultural, violência

escolar, insucesso), que se cruzam no ambiente

escolar e interferem nas relações sociais que ali

ocorrem, tornando a escola num microcosmos da

sociedade (Sousa e Almeida, 2018; Virães, 2013;

Bourdieu, 1998).
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O papel do/a assistente social na escola tem

apresentado um carácter fragmentado, e

determinado quer pelo contexto quer pelas políticas.

Nesta perspetiva, compreende-se que a qualidade da

relação entre o/a profissional e as direções das

escolas se revela determinante num contexto e quer

pelas políticas. Nesta perspetiva, compreende-se que

a qualidade da relação entre o/a profissional e as

direções das escolas se revela determinante num

contexto em que o papel do/a AS não está

normativamente definido (Amaro e Pena, 2018). A

Rede de Investigação e Intervenção do Serviço Social

nas Escolas[1] (REDE RiiSSE), sediada na

Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro,

pretende contribuir para uma intervenção mais

qualificada.

Os problemas pedagógicos e de indisciplina, muitas

vezes entendidos como problemas escolares, são na

verdade a revelação de problemas sociais que se

potenciam na escola (Amaro, 2000 cit. Almeida e

Sousa, 2018).

A evolução das políticas públicas de educação em

Portugal nos últimos 20 anos parece significativa em

termos de universalidade e de diversificação das

respostas (Matos, 2018). Contudo, a massificação da

escola pública (Bourdieu, 1998) traduzindo as

problemáticas sociais emergentes, carece de

respostas ajustadas à realidade particular de cada

contexto. As políticas de ação afirmativa (Vieira,

2018) traduzem-se no terreno por programas,

nomeadamente:

Programa dos Territórios Educativos de

Intervenção

Prioritária (atual TEIP 3).

Contratos de Autonomia de Escolas.

Programa para a Inclusão e Cidadania (PIEC).

Programa Integrado de Educação e Formação

(PIEF).

Programa Escolhas.

No quadro da política de educação, a lenta

integração do Serviço Social na escola, desde os anos

70, começa por dar resposta a carências

socioeconómicas de alunos e famílias (Camacho,

2000 cit. Sousa e Almeida, 2018). Integrou ainda

equipas de saúde escolar e dos Serviços de

Psicologia e Orientação.
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Mapeando o país, verifica-se um crescente número de

assistentes sociais nas escolas, contratados pelo

Ministério da Educação ou pelas autarquias

(Carvalho, 2018). Estudos (Mendes, 2017) reportando-

se a Portugal continental, identificam 112 assistentes

sociais num total de 811 de escolas. O rácio assistente

social-aluno situa-se em 1: 12.086. Valores que

descem para 1: 1.394[1], analisando especificamente

as escolas que contrataram um AS.

O papel do/a assistente social no

contexto escolar: práticas profissionais

A intervenção do/a assistente social nas escolas

centra-se em grandes dimensões: aluno, família,

organização, comunidade e enfoque político (Amaro

e Pena, 2018; Constable, 2008).

Amaro e Pena (2018) clarificam o papel do

profissional em cada dimensão. Na primeira

dimensão, o aluno, distinguem-se três níveis: i) a

mais abrangente promove a prevenção de

comportamentos problemáticos e de

comportamentos sociais adequados, por via de ações

de sensibilização; ii) o trabalho com grupos mitiga

situações de risco (emocional, comportamental,

psicossocial); e iii) a intervenção individualizada,

baseia-se na gestão de casos e na advocacia da

criança/ família.

Na segunda dimensão, respeitante à família,

entendida como parceira, a intervenção (direta e o

desenvolvimento de projetos pedagógicos) habilita a

família para a função parental e para contribuir para

a missão da própria escola. A família consiste num

elemento indispensável e parte interessada, à qual a

escola terá igualmente de ser adaptar, valorizar e

respeitar. Nesse sentido, um conjunto de linhas

orientadoras são apresentadas:

Intervir para obter a sua perspetiva do

problema.

Reconhecer e afirmar as forças das famílias.

Ajudar a família a compreender as

expectativas académicas e comportamentais

da escola.

Providenciar informação à família sobre os

recursos da comunidade e apoiá-la nessa

ligação.

Dinamizar grupos de pais/ cuidadores sobre

diferentes temáticas.

Organizar eventos (e outros) de divulgação

que ajudem a família a conhecer a escola.

Disponibilizar, à família, informação sobre

novas aprendizagens para apoiar as crianças.

Representar as famílias para terem voz nas

decisões sobre a educação das crianças

(advocacia).
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Deste ponto de vista, a relação entre os professores e

a família é fundamental, e os assistentes sociais são os

facilitadores desse contacto – partilha informações

para melhor compreensão da criança e fornece

informações à família para reforço das competências

académicas em casa (ideia reforçada por Barreiros e

Serra, 2015).

Na terceira dimensão, que concerne à organização,

muitas vezes desenvolvida em articulação com outros

profissionais e serviços, o/a assistente social trabalha

no planeamento, diagnóstico de necessidades,

desenho, implementação, coordenação e avaliação de

projetos de intervenção. Numa dinâmica

interdisciplinar, o/a AS contribui com o seu

saber e olhar para um mesmo fenómeno, submetido

ao olhar de diferentes profissionais.

A quarta dimensão refere-se à comunidade.

Mobilizando os diferentes membros da comunidade,

o agir do/a assistente social segue um trabalho de

parceria – um plano de ação para a implementação

de serviços. Pretende-se melhorar o desempenho dos

estudantes, porém paralelamente apoiar a

comunidade na mudança social com respostas aos

problemas sociais identificados.

Quanto à quinta dimensão, que traz a questão do

enfoque político na prática do/a assistente social, as

autoras sublinham a relevância do papel do/a AS em

assegurar que as políticas sociais são respostas às

necessidades dos cidadãos, promovendo a

oportunidade de estes participarem no processo

político. O/a assistente social deve participar

ativamente no desenho, implementação e avaliação

de políticas.

No quotidiano, o/a assistente social na escola assume

responsabilidades específicas nomeadamente junto

dos alunos mais vulneráveis (Barreiros e Serra, 2015),

como os imigrantes que chegam com carências

socioecónomicas e problemas de integração; alunos

com elevados índices de absentismo e ocorrências

disciplinares; e a intervenção em situações de crise,

de natureza inesperada relacionada com problemas

familiares, maus-tratos, dificuldades

socioeconómicas, necessitado de acompanhamento e

respostas imediatas. Adotam-se estratégias como as

tutorias, assessorias de índole comportamental,

ocupação lúdico-pedagógica de alunos, combate as

carências socioeconómicas das famílias, apoio

material aos alunos (higiene, saúde e alimentação) e

desenvolvimento de competências sociais na

comunidade educativa.
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Por fim, tecendo sugestões para a (boa) prática,

sublinhamos a implementação de princípios

transversais à praxis profissional do/a assistente

social, destacando o princípio da intervenção mais

igualitária. Sugere-se a sua materialização por via de

atitudes profissionais, particularmente i) evitar

utilizar o jargão profissional doutor; ii) utilizar

vestuário adequado às ocasiões; iii) mostrar abertura

e disponibilidade; iv) promover o poder partilhado

entre participantes e profissionais; partilhar

conhecimentos, técnicas e tarefas em todas as fases

dos procedimentos (Healy, 2001, cit. Carvalho, 2018).

Concluindo, a prática do/a AS em contexto escolar

orienta-se para uma educação inclusiva com base na

garantia de direitos de cidadania, não obstante os

desafios contemporâneos colocados à profissão no

cenário de transformações societárias. Neste sentido,

a promoção e defesa intransigente da cidadania, bem

como a formação do cidadão, constituem a tónica da

profissão. O AS traz contributos importantes nas

respostas sociais ao combate às desigualdades sociais

traduzidas na escola. Tornam-se pontos de referência

para o desenho e desenvolvimento das políticas

educativas e inclusivas.
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O papel do Projeto Raízes (Programa
Escolhas 7ª Geração) no trabalho

desenvolvido junto de crianças, jovens e
comunidade no território de Monte Abraão

O Projeto Raízes é um projeto de inclusão social,

atualmente ao abrigo da 7ª Geração do Programa

Escolhas, e a intervir na freguesia de Massamá e

Monte Abraão, mais especificamente, no Bairro 1º de

Maio, em Monte Abraão. Sendo um projeto de

inclusão e intervenção social surge como um recurso

“ao serviço” de crianças e jovens, entre os 6 e os 25

anos, residentes na Freguesia (em geral) e de

crianças e jovens imigrantes e descendentes de

imigrantes, provenientes de meios socioeconómicos

vulneráveis (em específico).

As acentuadas fragilidades socioeconómicas que se

verificam e que caracterizam este território,

traduzem situações de vulnerabilidade social,

educativa e (in)formativa, que dificultam o usufruto

pleno da igualdade de oportunidades e coesão

social. Estas são valências que se pretendem ver

reforçadas a partir da dinamização de atividades que

vão ao encontro das necessidades de intervenção

identificadas.

Desta forma, e elencando as ações do projeto numa

vertente de prevenção primária e secundária,

pretendemos, por um lado, adaptar as atividades do

projeto aos horários pedagógicos e escolares das

crianças e jovens, promovendo a ocupação positiva

dos tempos livres; e, por outro lado, assegurar e

reforçar de forma positiva uma intervenção mais

individualizada junto daqueles/as em que se verifica

uma maior incidência e exposição a fatores e

comportamentos de risco, bem como a índices de

exclusão social.
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A intervenção do Raízes é estruturada no sentido de

promover a identificação das crianças, jovens e

respetivos familiares ao projeto, encontrando no

mesmo um espaço de pertença, no qual a sua

participação seja valorizada. Pretendemos, deste

modo, capacitar e apetrechar os/as participantes de

estratégias enriquecedores para o seu futuro e

desenvolver valores para uma integração plena na

sociedade, bem como proporcionar um espaço no

qual possam desenvolver as suas competências,

aspirações e talentos. Estes são aspetos que, a longo

prazo, contribuem positivamente para o futuro, quer

dos/as participantes, quer do território onde

intervimos.

   Perante o exposto, centramos a nossa intervenção

em torno de três áreas estratégicas, subdivididas por

temáticas:
EDUCAÇÃO

E FORMAÇÃO:

Competências Parentais: são trabalhadas

competências parentais e a promoção da

corresponsabilização dos/as encarregados/as de

educação, quer pelo percurso formativo e

educativo, quer pelo desenvolvimento integral

das crianças e jovens; 

Competências TIC: paralelamente, existe

também um investimento ao nível da formação

em Tecnologias da Informação e da

Comunicação, vertente assente na educação não

formal, na qual, através de recursos e

plataformas digitais, conseguimos desenvolver

competências alternativas aos habituais e

tradicionais métodos de estudo, recorrendo, por

exemplo a atividades de realidade virtual e/ou

realidade aumentada. Trabalhamos ainda ao

nível da edição e produção multimédia.

Competências Escolares: acompanhamento

ao estudo e desenvolvimento de estratégias

concertadas, no sentido de desenvolver

competências que possibilitem um estudo

autónomo e/ou a superação de dificuldades

de aprendizagem;
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EMPREGO
E EMPREENDEDORISMO:

Emprego: apoio na procura ativa de emprego,

na preparação para entrevistas de emprego,

bem como para a definição de percursos

formativos e de empregabilidade reais e

adequados às características de cada

participante;

Empreendedorismo: capacitação dos/as

jovens, desenvolvendo soft skills, permitindo a

construção de um plano de vida estruturado e

contribuindo para uma melhor integração no

mercado de trabalho.

DINAMIZAÇÃO
COMUNITÁRIA,

PARTICIPAÇÃO E
CIDADANIA:

Competências Pessoais e Sociais –

implementação de programas que visam a

promoção de competências interpessoais,

sociais e emocionais, promovendo uma maior

consciencialização e conhecimento das

emoções e sentimentos, fomentando uma

melhor capacidade relacional (consigo próprios

e com os outros), da gestão de conflitos, da

aquisição e desenvolvimento de valores,

direitos e deveres cívicos;

Competências Artísticas – conjunto de

atividades que visam promover o

desenvolvimento de capacidades

exploratórias, criativas e expressivas,

incentivando os/as jovens a desenvolver

interesses, aspirações e talentos, atuando ao

nível da expressão plástica, do canto, da

produção musical e, por vezes, ao nível da

dança;

Desporto – atividades que visam

proporcionar a ocupação positiva dos

tempos livres, o bem-estar e o

desenvolvimento psicomotor, reforçando  o

convívio e o respeito pelo grupo de pares.

Realização das modalidades de futsal,

natação e yoga;

·Participação e Cidadania   –   Na ótica da

participação tentamos dar voz às crianças e

jovens, transmitindo-lhes a importância de

serem elementos participativos e ativos na

construção e estruturação das ações d

projeto e da comunidade. No que diz respeito

à cidadania, desenvolvemos ações que visa

incentivar as crianças e jovens para o

desenvolvimento de atividades de

proximidade cívica e responsabilidade social

em prol da comunidade.
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No sentido de conseguirmos dar resposta a todo este

leque de atividades, reunimos um conjunto de

parceiros locais que, mediante a sua área de atuação,

contribuem para as atividades diários do projeto,

nomeadamente: União das Freguesias de Massamá e

Monte Abraão (entidade promotora); Associação para

a Promoção do Desenvolvimento Juvenil (entidade

gestora); Câmara Municipal de Sintra; Comissão de

Proteção de Crianças e Jovens – Sintra Oriental;

Polícia de Segurança Pública – Divisão de Sintra;

Agrupamento de Escolas Ruy Belo; Associação Olho

Vivo; Real Sport Clube, Centro Shotokai de Queluz e

SEAcoop, crl - Social Entrepreneurs Agency.

Foi um momento de testar novos modos de intervenção,

estreitar relações interpessoais e realizar algumas

atividades que, habitualmente, não teriam o mesmo

impacto.  Esta intervenção foi, essencialmente,

realizada através da exploração de recursos e

plataformas digitais; trabalhando a prevenção face a

comportamentos de risco; o apoio escolar à distância e

o lançamento de desafios online, com temáticas atuais. 

 Iremos regressar brevemente ao terreno, continuando

o nosso sentido de missão, o empenho em contribuir

para a inclusão efetiva das crianças e jovens da

Freguesia e minimizar a imagem, por vezes

depreciativa, que a comunidade tem sobre esta franja

populacional, continuando a procurar fazer face às

necessidades evidenciadas e à concretização dos

objetivos delineados para que os/as participantes se

revejam no impacto social das ações desenvolvidas,

enaltecendo, deste modo, o “Raízes” como um recurso

de eleição na Freguesia, reforçando, o tão importante,

sentimento de pertença.

Não obstante as dificuldades e desafios inerentes à

intervenção com este tipo de população, no decorrer

dos últimos meses, temos experienciado aquela que, a

nosso ver, tem sido a tarefa mais difícil ao nível da

nossa intervenção – a intervenção à distância e em

contexto de pandemia. Mudam-se os tempos, mudam-

se as necessidades, adaptam-se as estratégias. Foi

neste sentido que, ao longo dos últimos meses, em

contexto de pandemia, equipa e participantes

aprenderam a trabalhar de uma forma diferente.

Para mais informações, visitem as nossas redes sociais e/ou

contactos do projeto: 

Facebook: Raízes-E7G;

Instagram: Raízes.E7G;

Youtube: Projeto Raízes

E-mail: raízes.e7g@gmail.com 

Contactos telefónicos: 96 503 81 06

Hélia Alves
Psicóloga e Coordenadora do
Projeto Raízes-E7G
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Verão na Terra

do Nunca
No dia em que se comemora o dia mundial da criança regressámos às escolas com os grupos

de pré-escolar. O regresso foi diferente mas não deixou de ser único e especial!

Apesar das novas regras e dos cuidados

redobrados de higiene que todos temos de

ter não, deixámos DE RIR, 
 DE CONVERSAR, DE SALTAR, 
DE CORRER, DE BRINCAR, 
 DE ESTAR COM OS AMIGOS!

Amigos de quem tínhamos tantas e tantas

saudades! 

 Foi um mês de regresso, um mês de alguns

receios (que são bastante naturais), um

mês de adaptações. Foi um                  ,

principalmente, de

Mês
afetos.

De repente estamos no verão, um verão

sem praia-escola, um verão sem

mergulhos no mar, um verão sem quilos de

areia que trazemos inevitavelmente dentro

das nossas mochilas. Tinha tudo para ser

um verão sem graça? Sim, tinha!

Mas aqui na APDJ
estamos sempre a

inovar e o verão rima
com diversão! Com

muita diversão!

Este ano o programa das férias será vivido na

escola com diversas atividades realizadas

pelos nossos Super-heróis. Super-heróis

criativos, mágicos, aventureiros e engenhosos

colaboradores que abraçam a missão de tornar

todos os dias o mais feliz e divertido de

sempre! Para o plano ficar ainda mais rico e

apelativo temos a presença de entidades

externas a desenvolver workshops e atividades

diversas.
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Nós já estamos prontos para ganhar asas para

descobrimos a Terra do Nunca, o lugar onde

podemos ser SEMPRE crianças! 

Vamos ser                                         ao criar, desenhar

e pintar sempre com a imaginação bombar!

Vamos descobrir o porquê das coisas através

das 

Estás pronto para viajar connosco nesta
aventura cheia de
magia?

Nós já estamos prontos para descobrir a Terra do

Nunca onde brincar a aprender é somar

conhecimentos e subtrair dificuldades! Vamos

ter tempo para recordar e consolidar o que

aprendemos durante o ano letivo, vamos ter

tempo para pensar, contar, escrever, descobrir e

perguntar o que quisermos. 

Tudo isto na 

Pequenos Artistas

Experiências.
Vamos ser inventores com as inúmeras

construções que podemos fazer com a Robótica.
Os                                  entram nesta aventura e

fazem-nos uma visita e de certeza que a boa

disposição não vai faltar!                    

burros do Magoito

Nós já estamos prontos para descobrir a Terra

do Nunca onde brincar ao faz-de-conta é pura

magia! Vamos sonhar assim que se abrirem as

cortinas da                                   com o zona  Tchanan  Teatro no Ar
 com a peça “Antes de começar” e com a

Companhia Atrapalharte com a história “A
girafa que comia estrelas”

Vamos pegar no nosso carro (uma maravilhosa

caixa de cartão) para marcarmos presença

todas as sextas-feiras no Drive In. Com a Kid 

 on Top vamos aprender a salvar vidas,

a Brincar a Reanimar.

Neste workshop será feita uma introdução à

temática do suporte básico de vida. A música não

podia ficar de fora deste programa e a Banda  Desafios
irá fazer a sua primeira tourné às nossas escolas.

Nós já estamos prontos para descobrir a Terra

do Nunca onde brincar com jogos de água é

pura diversão! Vamos levar a                                  ,praia à escola
onde podemos estender as toalhas (sempre com

a distância de segurança recomendada), temos

as famosas mangueiradas que nos vão refrescar.

Não nos vamos esquecer do protector solar e do

chapéu e de beber muita água! Esta Zona do Splash
de certeza que vai fazer furor!

Esplanadamente porque ao ar livre

tudo se torna mais simples e apelativo.
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Nós já estamos prontos para descobrir a Terra

do Nunca com a                                                .Escola sobre Rodas

Vamos andar de bicicleta, trotinete, patins, 

skate, vale tudo! Desde que tenha rodas. As

proteções são importantes e não podem deixar

de ser usadas, capacetes, joelheiras e

cotoveleiras são bem-vindas nesta hora de

movimento radical!

Nós já estamos prontos para descobrir a Terra do

Nunca onde no Acampamento  dos Índios
a energia não faltará.

Podemos correr, saltar, competir, experimentar

novas modalidades como o rugby, o futbasebol, a

zumba, o jiu-jitsu, e desenvolver a concentração

com o ioga kids.

E agora já te sentes pronto para te aventurares na

Terra do Nunca?!

Só precisas de ser um verdadeiro sonhador.

“Tudo é possível quando se
acredita!”

E com uma pitada de pozinhos de fada

acreditamos que este verão vai ser incrível e

inesquecível!

Sara Diogo 
Ed. de Infância 
Coordenadora de Equipa AAAF
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NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA

Durante os meses de Abril e Maio, foram realizadas as Oficinas dos Sons. Neste espaço, os Terapeutas

da Fala da APDJ desenvolveram um programa de estimulação fonológica para idade pré-escolar.

Através da “janelinha” Zoom, entrámos na casa de 22 participantes. Enquanto técnicos, sentimos que

este projeto cumpriu em pleno a sua missão. Entre jogos, roletas e atividades de grupo, juntámos a

pequenada, os pais e até os avós! Contámos palavras e sílabas, brincámos com palavras mágicas,

descobrimos palavras que começavam com a mesma sílaba e não nos esquecemos das rimas.

Acreditamos que conseguimos transmitir às famílias a importância da Consciência Fonológica na

aprendizagem da leitura e da escrita.

No âmbito do projeto LIGA-TE.COM, a APDJ criou o GAP - Grupo de Aconselhamento Psicológico que

surgiu da necessidade de disponibilizar às nossas crianças um espaço onde fosse possível

questionarem-se sobre o mundo à sua volta. Procuramos ajuda-las a si, e aos pais, a lidarem com as

emoções decorrentes do confinamento. Os grupos tornaram-se um espaço de reflexão, partilha, jogos

e muitas... muitas... brincadeiras.

Semanalmente, durante os meses de Abril e Junho, cada psicóloga tinha encontro marcado com os

grupos via Zoom. Contámos com a presença de 15 participantes. Alguns pais foram também presença

assídua, não perderam a oportunidade de ajudar os filhos a vencer os jogos!

Os grupos contribuíram para que cada criança se sentisse um pouco menos só, mais acompanhada e

mais próximos dos outros. 

OFICINA DOS SONS
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GAP -  GRUPOS DE ACONSELHAMENTO

PSICOLÓGICO



http://www.apdj.pt/

http://www.apdj.pt/

