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Ao fazer detergente caseiro, está a:

Economizar, pois gastando pouco dinheiro, pode
fazer uma grande quantidade.
Ajudar o ambiente pois reutiliza os recipientes de
plástico.

Sabia que...

O desafio deste mês é fazer detergente caseiro.

Nesta edição, mostramos-lhe uma receita bastante

simples de executar, económica e rende cerca de 6

litros de detergente.

Vai precisar de:
-6 litros de água

-1 garrafa de detergente líquido

-1 barra de sabão neutro

-3 colheres de sopa de bicarbonato

-3 colheres de sopa de açúcar

-3 colheres de sopa de sal

-100ml de vinagre de álcool

Como fazer?
1º Corte o sabão em fatias muito finas.

2º Coloque as fatias numa panela e adicione 1 litro de água.

3º Leve ao fogão e deixe ferver até derreter o sabão.

4º Adicione o vinagre, bicarbonato, açúcar e o sal. Mexa muito

bem.

5º Acrescente o detergente. 

6º Deixe repousar durante 12 horas. Após esse tempo, o sabão

estará bastante grosso.

7º Misture o preparado com um garfo e acrescente a restante água

até dissolver completamente.

8º Reutilize embalagens antigas para guardar o detergente

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

Setembro é o mês dos recomeços. Este ano mais do que nunca, em

Setembro recomeçamos o que ficou parado há 6 meses atrás. 

No dia 13 de março decretou-se a nível nacional o encerramento dos

estabelecimentos de ensino, como forma de nos protegermos do “maldito

bicho”, de protegermos o nosso Sistema Nacional de Saúde. Tempos

controversos esses. Para uns deu para aprofundar os laços familiares, passar

tempo de qualidade em família, para outros tantos acentuou ou agravou

dificuldades socioeconómicas. 

Recomeçamos ansiosos e receosos, ansiosos por reencontramos e por

regressarmos à nossa vida, ainda que numa condição imposta por este “novo

normal” e, receosos de que este “novo normal” não resulte, o que nos

remete para um misto de sentimentos, por vezes até difíceis de gerir, pelo

desconhecimento do que nos pode acontecer. Será que vamos todos para

casa outra vez? Será que vou ficar sem trabalho? Será que o/a meu/minha

filho/filha vai apanhar COVID-19?

Com o que vivemos, durante o confinamento, percebemos que realmente a

escola assume um papel preponderante na vida e educação das nossas

crianças e jovens, tão importante na construção das suas personalidades, na

construção das suas relações pessoais, do seu conhecimento. É daqui que

levam as melhores recordações, as melhores vivências.

Mas também percebemos que a família é igualmente importante nesse

papel educativo. E será que passaram neste teste? A que custo? 

A verdade é que nos vamos levantar, apesar de não sabemos por quanto

tempo nem como será, mas vamos! E a alegria do recomeço é o melhor

sentimento dos últimos 6 meses. É por momentos como este que vale a

pena continuar e levantar uma e outra vez …

Bom Novo Ano Letivo para todos os nossos heróis e heroínas!!!



OS PSICÓLOGOS EM
CONTEXTO ESCOLAR
E AS RESPOSTAS
EDUCATIVAS EM
TEMPOS COVID-19

A intervenção dos Psicólogos no comportamento humano, em contexto educativo, tem

ganho uma importância generalizada para as famílias, para a sociedade e, em particular,

para os órgãos de gestão e administração escolar, professores, outros técnicos especializados

e assistentes operacionais, para não falarmos dos beneficiários mais diretos: os alunos, sejam

eles crianças ou jovens. Hoje, o Psicólogo com intervenção em contexto escolar é um bem

essencial e uma necessidade permanente, amplamente reconhecido por toda a

comunidade educativa.

No contexto de crise pandémica que atravessamos, a ação do Psicólogo escolar tem sido

mais e mais reclamada e aclamada, para dar suporte às necessidades e consequências de

alterações substanciais nos contextos de educação escolar e familiar. Foi também neste

contexto que a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) elaborou um conjunto de

recomendações para Psicólogos com intervenção em contexto escolar

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/intervencao_contexto_esc

olar pdf, às quais se seguiram um conjunto de outras recomendações específicas no âmbito

da educação inclusiva, da intervenção precoce, do desenvolvimento vocacional e de carreira,

das transições escolares e regresso às aulas, entre outras, dirigidas aos diferentes profissionais,

pais/cuidadores e jovens.
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A OPP produziu ainda um curto vídeo https://www.youtube.com/watch?v=oVOZ7KMGUos,

sensibilizando as famílias para a importância da saúde psicológica no sucesso educativo e

inclusão dos alunos, o qual teve um espaço próprio nos intervalos da telescola, associado ao

projeto escolasaudavelmente http://escolasaudavelmente.pt/covid19/viver-a-pandemia-

saudavelmente , cujo site foi enriquecido com documentos e materiais úteis, dirigidos de

forma específica a cada grupo da comunidade educativa, para apoiar na forma como

pais/cuidadores, educadores/professores ou jovens poderão melhor lidar com o momento

excecional que vivemos atualmente.

Em contagem decrescente para o regresso às aulas, as preocupações que alunos,

pais/cuidadores, professores, administradores e sociedade civil no geral vêm apresentando são

legítimas, e o papel do Psicólogo assume uma importância fundamental na consultoria para

uma melhor e mais eficaz compatibilização de medidas sanitárias com os ciclos

desenvolvimentais das crianças/jovens e com medidas de promoção da saúde

psicológica/mental, hoje ainda mais fulcrais, particularmente para as crianças/jovens que

apresentam maiores vulnerabilidades.

Neste caso, torna-se essencial o apoio do Psicólogo no planeamento conjunto de ações de

acolhimento e de (re)integração dos alunos e dos profissionais da escola, a partir da recolha de

todos os indicadores que melhor permitam a monitorização da sua saúde psicológica e bem-

estar.
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Falamos de preocupações, medos, angústias, ansiedades, experiências de perda ou luto, de

stress ou burnout (por exemplo, no caso dos professores), ou já da experiência das

consequências desta pandemia, ao nível do rendimento económico das famílias, das

alterações na situação face ao emprego, ou na situação familiar, as quais alteram de forma

significativa as rotinas, a segurança e o bem-estar das famílias, com impacto significativo

também na vida das crianças e jovens, e na sua relação com a escola e com a aprendizagem.

As dificuldades de regulação emocional, de adaptação a todas estas alterações e mudanças, e

de integração das novas experiências provocadas pela pandemia, podem ser comuns a um

número substancial de alunos e professores, sendo que possíveis situações de desajustamento

psicológico podem ocorrer e poderá ser necessária a ativação destes apoios especializados. 

Por outro lado, para todos os alunos, em especial para os que apresentam mais

vulnerabilidades ao nível da aprendizagem, do comportamento ou da relação, o Psicólogo é

agora um elemento ainda mais central no planeamento educativo multidisciplinar de

respostas altamente diferenciadas de ensino/aprendizagem, mas também direcionadas para o

comportamento e para a dimensão socioemocional dos alunos, numa tentativa de apoiar na

“reprogramação” do seu envolvimento e motivação face à escola e à aprendizagem, como

forma de os ajudar a recuperar os, na maioria dos casos, quase 6 meses de afastamento da

escola, e os respetivos impactos em termos de perdas educativas e de socialização, que em

muito contribuíram para o agravamento das desigualdades.

Programas de promoção de competências socioemocionais, cientificamente validados e

implementados por Psicólogos, serão um suporte essencial na adaptação dos alunos ao

contexto provocado pela COVID-19, facilitando o reconhecimento e gestão de emoções, o

autocontrole e empatia, e promovendo estratégias de coping, capazes de aumentar a sua

resiliência e a capacidade de resposta da comunidade educativa à crise.
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No meio da incerteza face à evolução da

crise pandémica, muitas serão as

ponderações das famílias e das lideranças

escolares com o objetivo de assegurar a

proteção, a segurança e a adequação social,

num equilíbrio nem sempre fácil entre

medidas sanitárias e medidas de saúde

psicológica. A presença dos Psicólogos

pode ser facilitadora, através de ações

concretas de literacia sobre COVID-19 e

saúde psicológica, bem como da promoção

de estratégias e comportamentos pró-

saúde e pró-sociais que facilitem a

adaptação das crianças e jovens e a

mudança comportamental, oferecendo

assim níveis superiores de proteção,

segurança e bem-estar físico e psicológico.

O mesmo acontecerá junto das direções escolares, podendo o Psicólogo ter um papel

importante na assessoria a tomadas de decisão relacionadas, por exemplo, com a

presença das famílias na escola e a comunicação escola/família (com particular atenção

para os momentos de separação das crianças pequenas, e de adaptação/integração, nos

momentos de entrada para as creches/jardins de infância/primeiros anos de

escolaridade), com a preparação, organização e gestão dos espaços escolares (com base

no equilíbrio entre as medidas de distanciamento físico e as necessidades de

desenvolvimento e interação social, de atividades lúdicas e pedagógicas), com a

distribuição dos horários de funcionamento (considerando a realidade específica e

sociodemográfica das famílias) ou dos intervalos escolares (tendo como referência os

processos cognitivos de atenção/concentração). 
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Não menos importante, será ainda o apoio dos Psicólogos na antecipação da possibilidade

de um regime misto ou de um regime não presencial do processo de ensino/aprendizagem

(ambos com uma previsão de caráter excecional e temporário), participando primeiramente

na avaliação das metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem à distância, levadas a

cabo nos últimos meses, rentabilizando as experiências mais positivas, e promovendo um

conjunto de boas práticas, no que respeita à adoção de metodologias ativas e promotoras

da autonomia e da autorregulação das aprendizagens, bem como da aprendizagem

cooperativa entre pares. 
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Estes são apenas alguns exemplos de como o Psicólogo e a Psicologia são sem dúvida

fundamentais à mobilização dos recursos e processos que favoreçam a equidade no

acesso, participação e sucesso educativo, e uma plena e efetiva inclusão de todos os

alunos e das suas famílias, sobretudo daqueles que têm vindo a ser mais afetados pela

crise que nos atravessa. É um facto que, todos os anos, a OPP tem vindo a advogar, junto

das entidades governamentais responsáveis, a necessidade e a presença de mais

Psicólogos nas escolas, de forma a garantir a prestação de serviços de qualidade,

necessários e adequados às necessidades específicas e particulares de cada comunidade

educativa, algo que ganha outra relevância neste contexto de adversidade, e que

culmina recentemente com uma resposta mais aproximada, de medidas de reforço

deste recurso humano considerado por todos, sem dúvida, imprescindível.

Sofia Ramalho 
Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos
Portugueses
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O COVID-19 trouxe-nos uma nova realidade no ensino e aprendizagem de todos os alunos.

Apesar do enorme esforço dos professores e do “#EstudoEmCasa” foram muitos os alunos

cujas aprendizagens ficaram comprometidas.

Iremos iniciar um novo ano escolar, são muitas as incertezas, dúvidas e receios dos pais e

professores. Temos, contudo, uma certeza : os alunos que frequentaram o primeiro e

segundo ano de escolaridade, no passado ano letivo, sofreram sérias limitações na sua

aprendizagem com especial incidência na aquisição da leitura e da escrita.

A Organização das Nações Unidas, no relatório "Education during COVID-19 and beyond"

concluiu que "o choque da crise da COVID-19 na educação foi sem precedentes", tendo

afetado mais de mil milhões de estudantes. Portugal, naturalmente, não ficou imune a

este choque.

O relatório da OIT “Youth & CoVID-19: impact on jobs, education and mental health” destaca

o efeito devastador da pandemia na educação. O relatório refere que 65% dos jovens afirma

ter aprendido menos durante a pandemia. A situação  verdadeiramente preocupante para

os alunos mais novos, do 1.º e 2.º ciclo, e para os alunos com perturbações da aprendizagem

específicas. 

As crianças que vivem em agregados familiares com baixo nível de escolaridade e contexto

sociais e económicos desfavoráveis estão numa situação particularmente vulnerável. A

escola pode, e deve, fazer a diferença e contrariar o seu risco de insucesso e de piores

condições de vida.

COVID 19 – IMPACTO NA APRENDIZAGEM

DA LEITURA E DA ESCRITA
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A Secretária de Estado da Educação num

artigo do Diário de Notícias, no dia 17/08/20,

“Educação: os caminhos da estabilidade”,

sublinha a importância atribuída à

recuperação e consolidação do domínio da

leitura e escrita pelos alunos nos primeiros

anos de escolaridade, sendo fundamental dar

prioridade ao aprender a ler e a escrever. 

O Ministério da Educação anunciou que as

primeiras cinco semanas do próximo ano

letivo serão destinadas à recuperação e

consolidação das aprendizagens não

realizadas.

Pessoalmente tenho tido oportunidade de

conhecer esta situação. As aulas síncronas

permitiram aos pais “aperceber-se” das

dificuldades dos seus filhos e sentiram

necessidade de procurar apoio. Algumas

crianças, no final do 2.º ano de escolaridade,

ainda não identificavam todas as vogais!

Aprender a ler é a grande aquisição da

infância. Quando as crianças iniciam a

escolaridade são enormes as expetativas em

relação ao “saber ler”, essa “chave mágica” que

abre a porta de todos os saberes.

Até há poucos anos a origem desta

dificuldade era desconhecida, era uma

incapacidade invisível, um “mistério” que

gerou mitos, preconceitos e estigmas que

acompanharam, e ainda acompanham,

muitas crianças. Com muita frequência as

crianças são acusadas de ser distraídas,

imaturas, preguiçosas, que só pensam em

brincar… outras, menos afortunadas, são

consideradas como pouco inteligentes e

sofrem humilhações e “bullying”.

Atualmente, os estudos realizados no âmbito

da Neurociência da Leitura têm sido

convergentes em relação à origem genética e

neurobiológica desta dificuldade, ao défice

fonológico que está na sua origem e aos

métodos de ensino que provaram ser mais

eficazes.
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Aprender a ler é uma aprendizagem

complexa, que exige a aquisição, e a

automatização, de uma hierarquia de

“habilidades”, conjunto de processos e

representações mentais. As habilidades

distinguem-se das capacidades mentais por

não se adquirirem naturalmente, por terem

de ser aprendidas, e requererem um ensino

explícito e treino. 

Para ler é necessário saber que a linguagem

falada é formada por palavras, as palavras por

sílabas, as sílabas por fonemas - Consciência

Fonológica - e que as letras do alfabeto, são a

representação gráfica desses fonemas, têm

um nome e correspondem a sons da

linguagem oral - Consciência do Princípio

Alfabético.

Inúmeros estudos têm sido unânimes em

considerar a Consciência Fonológica, de

crianças em idade pré-escolar, como o mais

forte indicador do futuro êxito na

aprendizagem da leitura e da escrita. 

As presentes Orientações Curriculares para a

Educação Pré-Escolar, reforçam a

importância do treino da Consciência

Fonológica. 

É importante que os pais, educadores e

professores estejam atentos aos sinais de

risco que devem ser valorizados a fim de

iniciar uma intervenção reeducativa:
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Atraso na aquisição da linguagem oral, (linguagem

bebé”, “trapalhona).

Palavras mal pronunciadas, com substituições,

omissões e inversões de sílabas e fonemas.

Dificuldades em memorizar os nomes das cores, as

canções, as lengalengas, as letras do seu nome, os

nomes e os sons das letras…    

Dificuldades na aquisição dos conceitos temporais e

espaciais básicos (ontem/amanhã; direita/esquerda;

antes/depois).

Dificuldade em segmentar as palavras em sílabas e

fonemas.      

Dificuldade em associar as letras aos seus sons, a letra

“éfe” tem o som [f].      

Trocar letras/fonemas com diferenças mínimas: f/v, t/d,

p/b, c/g, x/j, s/z, m/n, b/d, p/q, n/d, nh/lh.     

 Lentidão e necessidade de apoio dos professores e pais

na realização dos trabalhos de leitura e escrita.    

História familiar de dificuldades de leitura e ortografia

noutros membros da família.

Leitura oral sincopada, trabalhosa e sem fluência.

Erros ortográficos frequentes: trocas nas

correspondências fonema/grafema, na aplicação das

regras contextuais (casos de leitura), por irregularidades

na língua.

Dificuldades na compreensão dos textos e dos

enunciados dos problemas.

Ausência de prazer na leitura, recusa em ler livros.

Baixa autoestima, com sofrimento, que nem sempre são

evidentes para os pais e professores.

NO JARDIM DE INFÂNCIA E PRÉ-
ESCOLAR:

NO 1.º ANO DE ESCOLARIDADE:

A PARTIR DO 2º ANO DE
ESCOLARIDADE:
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Diversos mitos têm prejudicado o sucesso de muitas crianças: vamos esperar que a

imaturidade passe, que ocorra um “clic”, que só se pode diagnosticar, e reeducar, no final do

segundo ano de escolaridade... 

Os resultados dos estudos neurocientíficos são unanimes quer em relação aos benefícios da

avaliação e reeducação precoces, quer às orientações que devem seguir os métodos de ensino

da leitura mais eficazes: fónico-silábicos, multissensoriais, sequenciais e cumulativos, diretos e

explícitos.

Os métodos globais, de 28 palavras, não devem ser utilizados, porque não ensinam a

descodificar, ensinam a “adivinhar” e a memorizar imagens de palavras.

A reeducação deve ser precedida de uma avaliação diagnóstica e a evolução deve ser

monitorizada.

Paula Teles
Licenciada e Mestre em Psicologia Educacional, Especialista em Psicologia
da Educação com Especialidade Avançada em Necessidades Educativas
Especiais pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Diretora da Clínica de Dislexia Dra. Paula Teles, Autora do Método
Fonomímico Paula Teles®.

COMO AJUDAR?

Como evitar que as dificuldades se acentuem comprometendo o sucesso
escolar e pessoal das crianças? 
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A AÇÃO SOCIAL NA FREGUESIA E A
COOPERAÇÃO COM E ENTRE AS
ENTIDADES LOCAIS.

Em nome da Junta de Freguesia de Queluz

e Belas agradeço o convite endereçado pela

APDJ, Instituição que muito nos honra, pelo

trabalho que tem vindo a desenvolver e pela

parceria que estabelecemos no âmbito do

apoio social e de cidadania ativa que

prosseguimos, em especial junto da nossa

população sénior e juvenil.

Falar do apoio social nesta Autarquia é falar

de um sonho que foi sendo sedimentado

desde os finais de 2013, momento em que

tomei posse, conjuntamente com este

executivo, para projetar e conduzir um novo

caminho na União das Freguesias e Queluz e

Belas.

O nosso grande desafio e a nossa prioridade

sempre foram as pessoas, o apoio aos

cidadãos em situação de carência

socioeconómica e que, consequentemente,

se encontram em situações de maior

vulnerabilidade. Com este foco, iniciamos

um caminho de reforço daquele que

entendemos ser o pilar inerente a qualquer

serviço público, a responsabilidade social e,

nesse sentido, foi criado um Gabinete de

Apoio Social destinado a servir a população.

O primeiro passo foi a contratação de uma

técnica que ainda hoje se mantém e que

contribuiu, com o seu saber, para chegarmos

à população mais carenciada.
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Com uma estratégia delineada e uma equipa

preparada para acolher a comunidade, os

apoios foram crescendo, sobretudo com a

presença de uma vogal, atualmente

responsável por este pelouro, dedicada e

conhecedora, que muito contribuiu para a

contratação de técnicas sociais e psicólogas

capazes de dar alma aos projetos que nos

propomos cumprir, com rigor e assertividade.

Vivemos numa União de Freguesias com

características específicas, com uma

população maioritariamente idosa e

multicultural, em que os estímulos

intergeracionais e a requalificação do meio

envolvente têm constituído um desafio

exigente. Hoje, o presente traz-nos uma ação

consolidada, estruturada e assente em pilares

basilares no apoio à população mais

vulnerável, com respostas rápidas e eficazes.

 Durante este terrível período, não baixámos

os braços e estivemos sempre presentes

desde o primeiro dia, na distribuição

alimentar porta a porta, na entrega de

medicamentos, de alimentação

confecionada e outros kits de emergência à

população confinada. A presença marcou-

se ainda no relacionamento com os

comerciantes da Freguesia, para que

pudessem manter as portas abertas e para

que a população pudesse continuar a

aceder aos serviços locais em modo take-

away ou com entregas ao domicílio. Nesta

dinâmica incluímos também as escolas,

com as quais coordenamos a entrega de

trabalhos escolares, as Instituições locais

que também não fecharam as suas portas e

o reforço no apoio, acompanhamento e

transporte dos técnicos nas visitas ao

domicílio.

É a solidez destes pilares que hoje, perante

uma realidade “estranha” e anormal, nos

permite apoiar quase 2000 pessoas

mensalmente, seja no apoio alimentar,

medicamentoso, técnico, encaminhamento

para as respostas adequadas ou no trabalho

em rede com as instituições para que todos

sejam atendidos, acompanhados, apoiados,

sentindo-se plenos cidadãos com direitos de

cidadania ativa.

Hoje, a Rede Social de Queluz e Belas é

uma realidade enraizada, em que todas as

Instituições da Freguesia estão diretamente

representadas e envolvidas e em

articulação. Criámos uma Rede de Apoio à

Idade Maior, promovemos colónias de praia

para Jovens e idosos, dinamizamos visitas

mensais a museus, bem como as muito

apreciadas caminhadas e passeios ao ar

livre, com os nossos seniores.
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Anualmente, apoiamos ainda a população

que menos meios apresenta com os kits

de emergência e cabazes de Natal,

assumimos o apoio alimentar no âmbito

do Programa Operacional de Apoio à

População Mais Carenciada, abrangendo

mais de 700 beneficiários, e hoje, devido à

pandemia provocada pela Covid 19,

apoiamos ainda, na Rede de Emergência

Alimentar, mais de 400 pessoas com a

entrega de bens alimentares.

Criámos a Boutique Social, onde são

recolhidas roupas e posteriormente

entregues a quem delas necessita, que em

breve funcionará num novo espaço da

Junta de Freguesia e protocolámos apoios

sociais e lavandaria social com as

instituições de cariz social e solidário locais.

Encontra-se, também, em funcionamento o

Gabinete de Inserção Profissional que se

dirige à população em busca ativa de

trabalho, que necessita de apoio nos

processos de (re)inserção no mercado e,

cuja procura tem vindo a aumentar, pelos

constrangimentos decorrentes do atual

contexto que vivemos.

Todas as medidas, ações e planos são

realizados e executados em articulação

com diversos pelouros nomeadamente,

educação, desporto e juventude, porque o

apoio social ou a melhoria da qualidade de

vida dos nossos fregueses não pode ser vista

de forma isolada, ou entre muros e porque

a vida e a felicidade não são estanques, são

antes uma simbiose que se fortalece com a

dinâmica entre as diversas áreas, é influída

por diversos fatores e assim deve ser

entendida e tratada.

De igual modo, a reivindicação pela criação

de novos Centros de Saúde tão necessários,

há já cerca de 40 anos em Queluz e Belas,

merecendo esta união de Freguesias e seus

residentes o acesso digno aos cuidados

básicos de saúde permite que, hoje, o

Centro de Saúde de Queluz esteja já em

plena efetividade de funções e o Centro de

Saúde de Belas esteja já a dar os primeiros

passos na implementação das novas

instalações.
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Todo este trabalho pugna por uma sociedade solidária e justa no exercício continuado da

igualdade e inclusão. Este é o nosso maior compromisso.

Permitam-me que termine agradecendo não só a todos os que têm contribuído para que a

nossa missão seja cumprida, mas também à preciosa colaboração das Instituições e

Entidades da União das Freguesias de Queluz e Belas porque nada se faz sozinho, tudo se

constrói em comunidade e com a comunidade.  Agradeço, por fim, e muito

particularmente à APDJ que com o seu trabalho tem ajudado de forma muito singular

tantos jovens e famílias a criar verdadeiros laços, proporcionando-lhes oportunidades e

gerando a perspetiva de uma vida nova, promissora e confiante.

Paula Alves
Presidente da União das Freguesia de
Queluz e Belas
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Unidade Operacional
Esta Unidade é dirigida por Joana Melo da Silva, Presidente da APDJ, e

integra os serviços administrativos, os recursos humanos e o economato.

Os seus elementos são a Cecília, a Isabel e a Manuela nos serviços

administrativos e a Ricardina como auxiliar de serviços gerais.

Esta unidade é o motor da instituição, atuando nas diversas frentes,

estando assim responsável pela ligação entre as unidades que

constituem a APDJ.
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A equipa de Psicologia é composta por:

Adriana Palma,  Inês Roças, Joana Melo da

Silva, Mafalda Serejo Silva, Mónica Bolas

Teixeira, Raquel Gonçalves e é coordenada

por Inês Nazaré Branco. A equipa de Terapia

da Fala é composta por: Catarina Rodrigues,

Carlos Brandão, Cláudia Pequeno, Daniela

Gonçalves e Inês Amante e é coordenada

por Cláudia Pequeno. 

A Psicologia Clínica intervem nas questões

comportamentais e emocionais, promovendo

as competências emocionais. A Psicologia

Educacional dedica-se às dificuldades na

aprendizagem (na leitura, escrita e outras),

promovendo e estimulando as competências

cognitivas afetadas. A Neuropsicologia realiza

a sua intervenção no âmbito de dificuldades

cognitivas a nível do neurodesenvolvimento e

neurológicas e abrange crianças e adultos

(por exemplo, memória, atenção, etc.).

A UIDCAF – Unidade de Intervenção Para o

Desenvolvimento da Criança e Apoio à Família

abrange três valências: Serviço Social,

Psicologia e Terapia da Fala. Tem uma equipa

muldisciplinar, composta por técnicos com

formação diversificada.

A Diretora, Marta Santos, é membro da

Direção da APDJ e tem formação superior em

Serviço Social. É responsável pelo Serviço

Social, Serviço de Psicologia e Serviço de

Terapia da Fala.

Na área da Psicologia e Terapia da Fala a

intervenção realizada pela nossa equipa vai

além das consultas de acompanhamento

individual ou das avaliações. Temos

desenvolvido projetos em contexto escolar,

dirigidos à infância e adolescência.

No que respeita à consulta individual, em

Psicologia abrangemos várias especialidades:

Psicologia Clínica, Psicologia Educacional,

Neuropsicologia e Aconselhamento

Parental.

Nas próximas edições poderá conhecer um pouco

melhor cada um dos nossos técnicos...

SERVIÇO
DE PSICOLOGIA E TERAPIA DA FALA

UIDCAF
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Neste ano letivo 2020/2021 mantemos o

projeto “Dois Dedos de Reflexão” em 4 escolas:

EB1/JI N.º 2 de Queluz, EB1/JI do Pendão,

EB1/JI Mário da Cunha Brito-Belas, EB2/3

Professor Galopim de Carvalho. Este projeto é

financiado pela União de Freguesias Queluz e

Belas. Tem como objetivo fundamental a

avaliação psicológica e/ou avaliação em

Terapia da Fala de alunos sinalizados pelos

professores. A avaliação decorre na escola, o

que é bastante facilitador para os pais, pois

não necessitam de faltar ao trabalho para

levarem os filhos às consultas.

A consulta de Aconselhamento Parental

destinam-se aos pais e figuras parentais que

precisem e desejem melhorar as suas práticas

educativas, no sentido de promoverem o bem

estar psicológico dos filhos e harmonizarem a

dinâmica familiar. Podem realizar-se em

consultas com ambos os progenitores/ figuras

parentais, ou com cada um dos progenitores

individualmente, consoante as características

das famílias. Não são consultas de Terapia ou

Familiar, nem de Mediação Familiar.

A Terapia da Fala tem como principal

objetivo a prevenção, avaliação, o tratamento

e o estudo científico da comunicação

humana e das suas perturbações.

Em consulta de Terapia da Fala é realizada a

intervenção com crianças e adolescentes,

desde a primeira infância até à idade adulta,

com as seguintes perturbações:

Perturbações da Comunicação

Perturbações da Linguagem

Perturbações Específicas da Linguagem

(PEL):Agnosia verbal auditiva, Dispraxia,

Défice de Programação Fonológica,

Défice fonológico-sintático, Défice

Léxico-Sintático, Défice semântico-

pragmático

Disfluência (gaguez)

Perturbações dos sons da fala:

articulatórias e/ou fonológicas

Perturbações da linguagem

escrita/Dislexia

Perturbações da Voz

Alterações da Motricidade Orofacial

PROJETOS

“Dois Dedos de Reflexão”
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Vários estudos realizados têm demonstrado a

importância do desenvolvimento da

consciência fonológica para a aprendizagem

da leitura e escrita. De acordo com esses

estudos, as crianças que apresentam

dificuldade em processar fonologicamente a

língua, têm maior probabilidade de

apresentarem dificuldades ou mesmo um

atraso na aprendizagem da leitura e da

escrita. Uma vez que é necessário possuir um

nível mínimo de consciência fonológica para

iniciar o processo de alfabetização com

alguma margem de sucesso, é crucial

desenvolver junto das crianças, ainda em fase

pré-escolar, atividades que estimulem as suas

competências linguísticas. Desta forma, como

carácter preventivo, a consulta de Terapia da

Fala desenvolve grupos de estimulação da

consciência fonológica, com crianças entre os

4 e 5 anos.

Grupos de Estimulação da

Consciência Fonológica

Rastreios Informais em Terapia da

Fala
Durante um mês específico, antecipadamente

divulgado, são realizados rastreios gratuitos

(aproximadamente 15/20 minutos), abertos a

toda a comunidade, na sede da APDJ. Estes

rastreios têm como objectivos a identificação

de alterações ao nível da fala, linguagem oral e

escrita e determinação da necessidade de

avaliação e/ou acompanhamento em Terapia

da Fala. 

PARCERIAS
Na APDJ vamos estabelecendo parcerias no

sentido de abrir a nossa Unidade à

comunidade, respondendo às necessidades

dos parceiros sociais.

Neste sentido, realizamos parceria com CPCJ e

EMAT da nossa área geográfica, de forma a dar

resposta aos pedidos de acompanhamento

em Psicologia e Terapia da Fala.
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-Infantário A Mimi 

-Externato O Cisne 

-ATL Bellas Notas 

-Associação Arte D’ Aprender 

-Creche/Jardim Infantil “O Caracol” 

-Casa Nossa Senhora de Fátima 

-Centro de Promoção do Sucesso Escolar –

“São Rafael” 

-Externato Nossa Senhora da Paz –

Amadora 

-Centro Sagrada Família 

-Jardim de Infância Popular

-Centro De Estudos “Nota Máxima” – Monte

Abraão

-Centro de Estudos “Pé de Alegrim” –

Massamá

- Jardim de Infância – “Amiguinhos de Terlu”

- Algueirão-Martins

- A Colmeia

- O Rezingão

Temos igualmente este Protocolo com os

seguintes Agrupamentos de Escolas: 

-Agrupamento de Escolas

Queluz-Belas

-Agrupamento de Escolas Dª

Maria II 

Este Protocolo permite igualmente as

consultas itinerantes, ou seja, sempre que haja

acordo entre as duas entidades, o Técnico da

APDJ desloca-se à entidade para realizar as

consultas.

-Associação de Pais da ESPAN (Escola

Secundária 4. Padre Alberto Neto-Queluz)

-Associação de Pais da Escola Básica 1º

Ciclo/JI N.º2 de Mira-Sintra

-Associação de Pais da Escola EB1 de

Tercena

-Infantário As Quatro Estações

Temos igualmente estabelecido um

Protocolo de Colaboração com associações

de pais e centros de estudo, que permitem

aos participantes dessas entidades acederem

à consulta de Psicologia e Terapia da Fala

com valores mais acessíveis do que os valores

da consulta privada.

Neste momento as entidades com quem

temos Protocolo são:
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Unidade de Multisserviços de Educação e

Formação

Unidade... Porque, sim, somos uma unidade,

uma equipa que se completa e complementa

em equilíbrio.

Multisserviços... Porque acreditamos que a

evolução acontece quando olhamos para

todas as vertentes de um cenário e atuamos

em cada uma delas.

Educação e Formação... Porque são as bases

que sustentam uma vida social e profissional

equilibrada. 

Esta unidade nasce da ambição de irmos mais

longe, estando mais perto. 

Mais perto das comunidades promovendo

ações de formação com vista à fidelização dos

postos de trabalho e consequentemente

combatendo o desemprego. 

Mais perto das comunidades escolares

oferecendo um programa de Atividades de

Enriquecimento Curricular com qualidade e

significado.

Mais perto das crianças e famílias propondo a

dinamização de campos de férias enriquecidos

de aprendizagem e experiências memoráveis.

Com esta motivação, esta unidade atua em dois

focos de ação.

Por um lado, parceira de escolas públicas do

Concelho de Sintra, promove o desenvolvimento

lúdico-pedagógico de crianças em idade escolar

com a dinamização de Atividades de

Enriquecimento Curricular e Campos de férias. 

Por outro, promove a criação e fidelização de

emprego através da organização e promoção de

ações de formação. Estas, de caráter interno e

externo, são direcionadas para trabalhadores

que pretendam evoluir na sua situação

profissional e também para indivíduos em

situação de desemprego que procurem uma

integração socioprofissional sustentável e eficaz.

A CRIAR PEGADAS…
Como forte complemento às restantes

unidades da APDJ, uma nova unidade surge.
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Sandra Marques – Professora 24h por dia, a

Sandra compõe esta unidade com

responsabilidade e olhos de lince! Perita em

organizar Atividades de Enriquecimento

Curricular, compõe um horário escolar em

pleno Bangladesh! Detesta o descontrolo e o

improviso, mas eleva o multitasking a outro

nível. Em Sintra ou no caos, a Sandra é uma

organizadora nata!

Marisa Jacinto – Professora sempre que

necessário, gosto de pensar que sou uma

gestora com raça de formadora. Exigente

e com mau feitio, vibro em descobrir o

talento que existe nos outros e em

encontrar formas de o exponenciar.

Detesto que me façam esperar, mas

acredito que podemos sempre dar 101%

em tudo o que fazemos. Dizem que as

formações que organizo costumam dar

que falar �.

Fábio Carvalho – Engenheiro e rabugento

nas horas vagas, integra esta unidade com

extraordinária criatividade! Perito em planear

campos de férias com sucesso garantido e

em tirar coelhos da cartola! Detesta tirar

fotografias e dançar, mas organiza eventos

como ninguém. Seja com pequenos ou

graúdos, o Fábio é um Ás a animar!

Para sustentar esta unidade somos 3 pilares que, para meu orgulho, em

pouco ou nada nos assemelhamos:

Dando o rosto com a responsabilidade e

humildade que nos caracterizam,

apresentamos assim o desafiante

compromisso a que nos propomos:

promovermos ações com

responsabilidade, rigor e significado

Marisa Jacinto
Direção da UMEF

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



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



A Unidade de Ação AAAF - Atividades de

Animação e Apoio à Família é uma das

unidades que integra a APDJ “Associação

para a Promoção do Desenvolvimento

Juvenil”, constitui-se por uma larga equipa de

Técnicos de atividades de tempos livres e de

ajudantes de ocupação que todos os dias

úteis entre as 6:45 e as 20h, nos seis

Agrupamentos, em dezanove escolas do

concelho de Sintra, fazem cumprir o nosso

objetivo geral: 

Estimular o Desenvolvimento 
 Global através do BRINCAR.

Consideramos a Animação paralelamente à

escola e à família como sendo um pilar

essencial no desenvolvimento cognitivo e

relacional e como tal criamos sinergias diárias

para que desde as Mini-Criações (Pré-escolar),

as Criações (1ºCiclo do ensino básico) e as

Criações + (2º e 3º Ciclo ) alicercem o seu

processo de desenvolvimento, tornando os

nossos participantes cada vez mais

autónomos e contribuindo para que cada um

atinja os seus objetivos rumo ao sucesso. 

Temos sempre muito

presente que: 

Não se faz por fazer - as atividades são meios

para chegar a algum lado, não um fim em si

mesmas;

Não se faz para, faz-se com – os

participantes são atores e não consumidores

e isso implica muito envolvimento;

Não se faz de qualquer maneira – mais do

que nos resultados, o foco deve ser estar no

processo;

Durante o ano letivo iremos levar a cabo um

conjunto de ações ambientais que tem como

principal objetivo desenvolver a consciência

cívica, estimular a politica dos 4 R e promover

comportamentos que levem à redução da

nossa pegada de carbono. Imaginar e

sobretudo ACREDITAR serão os ingredientes

chave para o sucesso de cada uma das ações.

Atividades de Animação e Apoio à Família
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Continuamos a consolidar o nosso trabalho

junto dos atuais parceiros e sempre em

evolução para a conquista de novas parcerias.

Contamos com uma equipa Única e Especial

que todos os dias trabalha com e para as

nossas crianças. A acompanhar todo o

processo e a fazer com que os nossos valores

estejam sempre presentes nas nossas ações,

temos uma Equipa Super Mega Única e

Especial de Coordenação composta pela Sara

Diogo, a Olinda Martins, a Sara Jorge e a

Maria do Pilar. Cada uma delas contribui

ininterruptamente para que possamos dizer

bem alto…

Alexandra Marques
Coordenadora Unidade de Ação AAAF 
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NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA

6º ENCONTRO ANUAL

O nosso 6º encontro irá realizar-se no dia 15 de Outubro, no

Centro Lúdico de Massamá. 

O tema central do encontro é a necessidade da criança

Imaginar, Sonhar e Criar.

Dada a situação atual de pandemia, consideramos importante

realçar que temos limite de inscrições. Se tiver interesse em

participar...

Inscreva-se já!
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