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Desafio do Mês

Sabia que...
Ao fazer granola, está a:
Economizar, pois com pouco dinheiro, consegue
confecionar uma receita para vários pequenos almoços e
lanches.
Ajudar o ambiente pois guarda o preparado em frascos
de vidro e não usa embalagens de plástico.
Ter uma alimentação saudável e nutritiva, sem adição

de açucares
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O desafio deste mês é fazer granola caseira

Nesta edição, mostramos-lhe uma receita simples de
confecionar e cheia de nutrientes para uma refeição
saudável.
Vai precisar de:
400g de aveia
2 colheres de sopa de mel
2 chávenas (café) de óleo de coco derretido)
1 pitada de sal
Canela e coco ralado a gosto (opcional)
1 caneca de frutos secos (nozes, avelãs, amêndoas)
1 folha de papel vegetal

Como fazer?
1º Numa tigela misture a aveia, o mel, o óleo de coco, o sal, a canela
e o coco ralado.
2º. Mexa muito bem o preparado.
3º. Adicione os frutos secos e volte a mexer.
4º. Coloque o papel vegetal num tabuleiro e verta o preparado.
5º. Leve ao forno, a 170ºC, durante 10 minutos.
6º. Após o tempo indicado, deve mexer o preparado e voltar a
colocar no forno durante cerca de 5/7 minutos.
7º. Quando estiver pronta, deve guardar a granola em frascos de
vidro, que fechem hermeticamente, para que se mantenha
crocante.
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EDITORIAL
A 10 de outubro celebra-se o dia Mundial da Saúde Mental. Saúde Mental tão importante que
merece um dia só para si. Um dia que deve servir para refletirmos, pensarmos, no quanto é
importante começarmos a olhar para a nossa saúde mental, como algo que deve ser investido e
trabalhado tal como fazemos com o nosso corpo.
Para a APDJ todos os dias são dias da Saúde Mental, o que se reflete na nossa missão, no
nosso trabalho junto das nossas crianças, das nossas famílias, dos nossos clientes, dos que nos
seguem, dos que connosco colaboram.
No dia 15 de outubro, realizou-se o 6.º Encontro Anual da APDJ “Era uma Vez … Imaginar,
Sonhar e Criar” e foi mesmo um dia onde imaginámos, sonhámos e criámos. Imaginámos e
fizemos de conta, com a Dra. Claúdia Manata, a Dra. Melanie Tavares e com a escritora Sara
Rodi; sonhámos e brincámos muito com a Educadora Joana Mendonça e com a Dra. Ana
Lourenço com a moderação da Educadora Rita Silva; e criámos com o Professor Rui Loureiro e
com o Dr. Frederico Lopes com a “ajuda” do Joaquim Lobo de Miranda. Também o Centro

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

Educativo Alice Nabeiro, da Associação Coração Delta, do Grupo Nabeiro, Proporcionou-nos
momento de grande aprendizagem e de muita criatividade.
No final, ainda tivemos a oportunidade de refletir com o Prof. Doutor Nuno Colaço, sobre como

Editora Sub-Chefe
Inês Branco

a nossa saúde mental é tão importante para sermos realmente felizes.
Não basta existirmos para ser, é preciso saber ser, é preciso saber existir, é preciso saber
olhar para dentro de nós e percebermos porque sentimos o que sentimos, porque fazemos o que
fazemos. A saúde mental, quer queiramos quer não, condiciona as nossas ações, a nossa forma
de ser e de estar.
Ao longo dos anos, felizmente, temos assistido a um conjunto de ações que valorizam a
importância de se investir nesta área nas mais variadas faixas etárias. A situação gerada pela
pandemia, também nos-tem confrontado com emoções difíceis de gerir, tem provocado
ansiedades, “burnout”, depressões, suicídios. Esta dificuldade surge não só nos adultos, que
ficaram privados de viver a sua vida mas também nas crianças que ficaram privadas de socializar,
de conviver umas com outras, que ficaram ainda mais expostas a riscos e a situações de perigo.
Crianças e adultos que ficaram privados de continuar com as suas terapias. Profissionais de
saúde que trabalham, dia e noite, num cenário de “guerra” para combater um vírus, que não se vê
mas que se sente, e muito, de diversas maneiras ….
Apesar de muito estar a ser feito, ainda há um grande caminho a percorrer para que a Saúde
Mental passe a ser olhada como algo prioritário e tão importante como a nossa saúde física.

A APDJ fará com toda a certeza parte desse caminho!

Marta Santos
Coordenadora da Unidade de Intervenção
no Desenvolvimento da Criança e de Apoio
à Família
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O Início do ano letivo, em tempo
de Pandemia, e os desafios que se
avizinham
Em agosto lançámos o desafio ao professor

Entre a expectativa e a ansiedade, natural

Jorge Ascenção. Como seria o início do ano

nestas situações, somos também envolvidos

letivo em tempo de Pandemia? Quais os

pela esperança de quem acredita de que

desafios que nos esperavam? Obtivemos

somos capazes de progredir e de vencer os

uma

desafios que se nos apresentam.

reflexão

da

realidade

que

hoje

vivenciamos.

É, pois, natural que, com a proximidade do

As palavras que me ocorrem são rigor,

início do ano letivo e a abertura das escolas,

franqueza, diálogo, compromisso, confiança,

nos assalte uma preocupação acrescida que

responsabilidade

e

É

nos ajuda a estar preparados e a prevenir.

relativamente

fácil

apontarmos

Simultaneamente invade-nos uma sensação

responsabilidades a outros, às vezes com

de esperança de quem acredita ser desejável

razão,

e

mas

os

humildade.

tempos

que

vivemos,

possível,

e

que

nos

implica

na

uma

responsabilidade individual e coletiva, para

responsabilidade

que tudo aconteça o melhor de que somos

individual e coletiva. Vivemos um tempo de

capazes. É importante que cada um assuma

pandemia que nos atinge de forma global e

as

nos deixa naturalmente angustiados. Um

quanto as graves consequências que um novo

tempo

confinamento teria para a saúde psicológica,

particularmente
autoanálise

que

estes,

crítica

nos

de

apela

pedem

à

serenidade,

à

suas

próprias

emocional,

que nos envolve e nos implica.

particularmente das mais vulneráveis, e das
famílias.

e

social

das

tanto

informação e à reflexão crítica sobre tudo o
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física

responsabilidades,

crianças,

Pelo que dizem os especialistas, a 2ª vaga será

A confiança exige compromisso e conquista-

uma inevitabilidade. As escolas não vivem

se pelo respeito mútuo. Impõe-se humildade,

isoladas, pelo que aumenta a probabilidade

transparência e diálogo e evitar o alarmismo e

de

o pânico que só prejudicariam ainda mais

surgirem

casos

relacionados

com

as

mesmas, por muito bem preparadas que

uma situação que já de si é complicada.

possam estar. Por isso a segurança não se
restringe ao espaços escolares, antes uma
questão que implica toda a comunidade. Hoje
estamos mais avisados do que em Março, e
temos a obrigação de não nos deixarmos
surpreender.

presencial, como (quase) todos desejam, seja
efetivamente um regresso saudável ao nível
físico, pedagógico, psicológico e emocional.
Por isso, este é o momento de afirmar a
autonomia das escolas com coragem e com
sentido de responsabilidade educativa e social
e envolvendo as suas comunidades para que
encontrem

as

soluções

que

possam

articular os espaços e os tempos com as
aprendizagens

e

socioeducativo

das

o

desenvolvimento

crianças.

Com

uma

comunicação clara, que proporcione a correta
perceção da informação, coerente e explícita,
as pessoas serão envolvidas e sentirão a
responsabilidade que lhes cabe para que tudo
aconteça o melhor possível.
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acordo

com

cada

comunidade,

considerando o contexto de cada escola, as
soluções podem, talvez devam, ser diferentes
com resultados igualmente positivos. Este
ano

Importa garantir que o regresso à escola

se

De

letivo

exige

mais

esforço,

mais

compreensão, mais compromisso. Exige boa
cooperação entre escolas, AP (famílias) e
Estado (governo e autarquias) para que todos
percebam as medidas e as soluções adotadas.

Se para todos os alunos é importante o ensino

Desejaríamos

presencial, mais crítico o é para os alunos da

recursos. Mas perante a realidade que é

educação especial. Seria bom haver respostas

apresentada, não se pode desistir e estagnar.

claras, sobre o processo com estes alunos,

Há que assumir a responsabilidade própria e

nomeadamente em caso de confinamento

tentar soluções para os problemas, antes de

profilático. Sabe-se que as NEE terão sempre a

acrescentar mais problemas às soluções.

prioridade para fazerem o trabalho em regime

Explicar as medidas gera confiança!

presencial.

No

caso

de

melhores

condições

de

confinamento

profilático de um grupo, é desejável que

Cada

subsistam as condições adequadas para que,

responsabilidade de contribuir para evitar

em consonância comas famílias e com as

ruído desnecessário que só agrava a condição

autoridades de saúde, se possam continuar a

de risco nas escolas e nas famílias. É preciso

desenvolver as terapias específicas de que

estar atento e empenhado em garantir a

necessitam e cuja interrupção nestes últimos 6

segurança de todos e a minimização do risco

meses, já foi bastante prejudicial.

que sabe-se existir e é inevitável nas atuais

Não são tempos fáceis. Certamente, a avaliar
pelos

dados

e

análise

dos

especialistas,

surgirão casos COVID nas escolas. O regresso
ainda não aconteceu e já existe um aumento
considerável de casos (o que nos deve fazer
pensar sobre as verdadeiras causas do risco) o
que comprova de que não é a escola, por si só,
que constitui maior perigo, pelo contrário, a
escola, pelo planeamento e pelo controlo
interno, será a instituição onde há maior
orientação

e

cumprimento

das

estabelecidas.
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regras

um

de

nós

tem

também

a

condições de saúde pública. Mas a saúde não
se garante só dentro das escolas, é preciso
que toda a comunidade esteja envolvida,
devidamente

informada

consequentemente, com confiança entre si!

e,

Com as escolas e com todos envolvidos, em Acredito

na

nossa

capacidade,

enquanto

prol do bem-estar e do bem para os nossos sociedade com responsabilidade cívica e social.
filhos, a segurança será muito mais possível do Juntos e com perseverança vamos conseguir.
que sem o regresso às escolas. Mas se cada um

Porque cientes do risco estamos preocupados,

de nós não assumir a sua responsabilidade, mas conhecedores da situação temos confiança
com

as

atitudes

e

comportamentos no trabalho desenvolvido.

adequados, certamente não conseguiremos
assegurar a segurança de ninguém. Há que
insistir e persistir na orientação e nos conselhos
às crianças e aos jovens para que percebam
claramente, e percebem mesmo os mais

Um Bom ano para
todos!

pequenos quando se lhes explica com verdade,
a necessidade de manter o cumprimento das
regras fora das escolas e em casa.
É

preciso,

é

imperioso,

conseguir-se

um

regresso saudável a o nível físico, pedagógico,
psicológico

e

emocional

para

todos.

Tal

vontade só será concretizável, de forma segura
e

serena,

se

todos

forem

envolvidos,

perceberem claramente a informação e derem
o seu contributo pessoal e coletivo. Caso
contrário, corre-se o sério risco de, a qualquer
momento,

termos

acontecimentos

um

com

a

descontrolo

dos

necessidade

confinamento

profilático,

o

consequências

dramáticas

para

que

de
terá

todos

e

particularmente para o futuro das crianças e
dos jovens, ao nível das condições de vida e
consequentemente também da saúde.
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Jorge Ascenção
Presidente
do
Conselho
Executivo da CONFAP

" A INTERVENÇÃO INDIRETA
DO TF NAS PERTURBAÇÕES DE
LINGUAGEM "
A Terapia da Fala representa umas das

Nesse sentido visamos realçar o “novo olhar”

vertentes terapêuticas que pode contribuir na

sobre o papel que os terapeutas da Fala

atenuação da exclusão social, contribuindo

desenvolvem nas escolas com os alunos com

para um novo paradigma de intervenção

Perturbações de Linguagem, uma vez que a

indireta que contribui para

escola inclusiva não pode ser só a “teoria” e a

uma

inclusão

mais eficaz.

terapia numa abordagem de uma intervenção

O Ministério da Educação lança o decreto lei

direta, dada em gabinete.

116/2019 como escola inclusiva, com

a

O papel do Terapeuta da fala deve ser o de uma

apreciação

construção diária da linguagem da criança,

parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6

envolvendo uma equipa multidisciplinar que

de julho, que estabelece o regime jurídico da

integre os pais/ cuidadores.

educação inclusiva:

Para que a terapia da fala seja não só eficaz, mas

primeira

alteração,

por

“o Artigo 2.º…e) Flexibilidade, a gestão flexível
do currículo, dos espaços e dos tempos
escolares, de modo que a ação educativa
nos seus métodos, tempos, instrumentos e
atividades

possa

responder

às

especificidades de cada um; Artigo 4 …
Participar na equipa multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva, na qualidade de
elemento variável”.
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sobretudo eficiente é fundamental que haja um
apoio dirigido e esclarecedor para capacitar pais
/cuidadores / professores/educadores, que são
intervenientes de primeira linha com um “olhar
“e estratégias adequadas a especificidade de
cada criança.

Esta capacitação passa por orientarmos quer

È no saber analisar esses diferentes fenótipos

os educadores/professores e cuidadores a

que nos permitirá adequar as diferentes formas

perceberem através do seu “olhar” o potencial

de intervir, com estratégias adequadas as suas

da criança e o porque do erro nas suas

especificidades. A criança com Perturbação de

competências de linguagem.

linguagem especifica nas várias componentes

Devemos partilhar as estratégias ao nível de

linguística ( PEL fonológico, sintático, lexico-

linguagem,

sintático, pragmático, Dislexia…) podem ter todo

para

que

as

crianças

perturbações de linguagem

com

sejam o mais

o

conteúdo

pedagógico

integrado,

mas

funcional e autónomas possível, de forma a

apresentarem respostas pouco explicitas que

participar mais ativamente em todas as

induzirão o professor a julgar que se trata de

atividades pedagógicas, demonstrando todo

uma resposta errada. È por isso importante que

o seu potencial enquanto aluno.

o Terapeuta da Fala aplique a terapia indireta

Para que essa intervenção seja eficaz é
necessário a utilização de ferramentas que
permitam

uma

pormenorizada
linguagem

nas

avaliação
das

rigorosa

competências

suas

varias

e
da

vertentes:

desenvolvimento, neurológica, linguística etc.
de forma a realizarmos o seu fenótipo
permitindo, assim, um diagnóstico mais fiável
para

a

elaboração

de

um

plano

de

intervenção adequado que pode passar, pela
aplicação de várias metodologias.
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na sua pratica clínica, sendo esta decisiva, de
forma a capacitar a equipa com conhecimentos
para uma análise correta das perturbações da
linguagem, dando –lhes a consciência do
porque do erro da criança, e sobretudo como
interpreta-lo.
São muitas as causas de uma resposta errada,
nomeadamente:
Haver alguma palavra na pergunta da
qual a criança não conheça o significado;

Não compreender a questão colocada;

O nosso lema enquanto Terapeutas da fala,

(como refere a Teresa Rosado uma

deverá ser, intervir com inteligência e não em

jovem

nos

quantidade, “olhando” para a criança de forma

testes, não sei o que a pergunta,

a interpretar o conteúdo da mensagem do

pergunta”);

que ela quer dizer e não pela forma como ela

Não

disléxica,

conseguir

“muitas

retirar

a

vezes

informação

o faz.

pedida (leu a informação, mas não

Ao aplicar a terapia da fala direta , o terapeuta

identifica as ideias principais);

poderá estar a ser eficaz, contudo há que

Trocar nomes porque apresenta um

contemplar

défice na capacidade de evocação (ex.

intervenção indireta para que a Terapia seja

na

pastelaria

uma

jovem

com

no

seu

plano

terapêutico

a

eficiente e funcional.

perturbação de linguagem faz uma

Como diz Álvaro Gomes desde 2007 “Escrever

parafasia, trocando o nome ao pedir um

torto por linhas direitas, não tem de ser uma

bolo, “dê me esse fígado se faz favor”

fatalidade…

quando quer o bolo que se chama rim;

justamente, em preparar os alunos (todos os

Ter dificuldade em organizar as ideias

alunos) para que, sejam quais forem as

para elaborar a resposta de forma bem

circunstâncias,

estruturada,

mesmo se, por linhas tortas”.

explicita,

apesar

do

O

papel

possam

da

escola

“escrever

consiste,

direito,

conteúdo estar implícito.
Outras….
…..ou não estudou.

Na generalidade devemos consciencializar
ainda todos os cuidadores e professores em
diferenciar o que é um erro da norma por
questões da aprendizagem da leitura e da
escrita, como “camizola”, do que é um erro de
caráter fonológico como “Gasimola” . Não só
para o identificar, mas sobretudo porque a
forma de o corrigir é diferente, dado que no
erro

fonológico

a

correção

passa

trabalhar a consciência fonológica.
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por

Gracinda Antunes Valido
Terapeuta da Fala
Unidade de Terapia da Fala Crianças

FORMAÇÃO em si
(e por si)
Para muitos de nós, ter um emprego e consequentemente uma vida
profissional é um - às vezes “o” - pilar que nos sustenta. Quase como
aquele amigo essencial que pacientemente nos suporta, com mais ou
menos organização, na alegria e na tristeza. Financeiramente falando,
um emprego dá-nos a segurança de cumprirmos com os nossos
compromissos, os meios para providenciarmos os cuidados e bens
essenciais para nós e para a família, possibilita-nos o encher do
mealheiro dos sonhos e em alguns casos permite-nos até o luxo de nos
mimarmos com “aquelas” férias.
Mas proporcionar independência financeira é apenas um dos papéis do
emprego. Socialmente falando, o nosso “lado” profissional já ganhou o
seu lugar ao sol com a quantidade de colegas, saídas para
descomprimir e até amigos que nos arranjou. Uma base firme,
excelente até para mascarar a falta de vida pessoal quando esta tarda
em chegar.
Quando ter uma profissão sob a forma de um trabalho remunerado é
um degrau incontornável para a nossa autoestima e bem-estar, é
urgente reunir todas as estratégias para chegar lá com qualidade e
eficácia. Foquemo-nos numa:

FORMAÇÃO
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Não há volta a dar. Com ou sem a escolaridade obrigatória, com ou sem
licenciatura, a formação é uma aposta de retorno garantido. Para se
permanecer competitivo no mercado de trabalho ou aumentar as
hipóteses de empregabilidade, uma formação adequada é a chave. A
evolução da tecnologia permite várias ofertas. Totalmente presenciais,
e- learning ou b-learning, desde ações de formação em áreas
transversais até programas formativos “à medida”, em horário laboral ou
pós laboral, importante mesmo é investir na forma que mais se adequa
a nós e aos nossos objetivos.
As entidades empregadoras, já reconhecem a importância da formação
não só enquanto obrigação legal, mas como uma “vantagem
competitiva no que diz respeito à captação e retenção de talento de
profissionais, já que demonstram um compromisso genuíno para
com os seus empregados.”

Ainda assim, com ou sem apoio da entidade patronal, cabe a cada um
de nós investir em si e ver a formação não só como uma rede de
prevenção, mas essencialmente como um meio de construção de si
próprio, da sua identidade profissional e consequentemente pessoal e
social.

Marisa Jacinto
Gestora de Formação
Direção da Unidade de Multisserviços de
Educação e Formação
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“NADA ILUMINA MAIS O
CÉREBRO DO QUE
BRINCAR”

É com este lema que desenvolvemos o nosso trabalho nas AAAF em Serradas. Brincamos
para aprender, porque temos a certeza de que a brincadeira vai muito além do que uma
forma de passar o tempo. Através da brincadeira desenvolvemos a criatividade, a imaginação
e muitas outras formas de expressão, pilares fundamentais na infância.
E porque trabalhamos em equipa, somos diferentes, ainda bem, mas trabalhamos para um
bem comum, O BEM ESTAR DAS NOSSAS CRIANÇAS!
Somos uma equipa técnica formada por duas pessoas!

MÁRCIA DUARTE

Educadora de Infância e Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico
Responsável técnica pelas AAAF na escola de Serradas e Professora nas Atividades de
Enriquecimento Curricular. Adora estar com crianças! Não gosta de muito barulho e gosta de
ver tudo organizado. É extremamente preocupada com o bem estar geral das crianças que
lhe são confiadas. Fica muito feliz e orgulhosa com o progresso dos “seus” pequeninos!
Nas horas vagas, adora estar com a família!

ANABELA VALE
Ajudante de Ocupação de Tempos Livres
Está sempre pronta para ajudar, sempre atenta às necessidades dos participantes e gosta do
que faz. Gosta de dançar e ouvir música!
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A parceria e boa relação com a escola e toda a comunidade educativa é uma constante!
E assim, nesta direção, desenvolvemos o nosso trabalho diário, porque ACREDITAMOS
mesmo que BRINCAR É COISA SÉRIA!
Márcia Duarte e Anabela do Vale
A equipa de Serradas
"Pedi aos alunos, que frequentam a CAF, para caracterizarem a Márcia e a Anabela.

Segundo estes, a Márcia é brincalhona, legal, divertida, simpática, elegante, bonita,
risonha, de olhos azuis, loura, sempre pronta para ajudar a estudar e não gosta que se
fale por cima dela.
A Anabela é divertida, alegre, com sentido de humor, bem-disposta, elegante, bonita e
com trancinhas. Segundo eles, não há adjetivos menos abonatórios, para as definirem.
Eu considero-as colegas e parceiras na educação, instrução e bem-estar dos nossos
alunos.
Promovem

um

ambiente

salutar,

entre

todos,

alunos,

docentes,

assistentes

operacionais e pais. É uma mais-valia e é muito bom ter estas colegas a trabalhar
connosco.

Anabela Ribeiro
Coordenadora da Escola EB Serradas
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“Nada ilumina mais o
cérebro do que brincar”
Este é o nosso lema em conjunto com a EB de Faião
A EB Faião localiza-se no meio rural, onde a ligação à terra, às tradições, aos animais e à
comunidade marcam fortemente a sua filosofia. É uma escola pequena, com apenas 45
alunos e duas salas de aula. O ambiente é muito acolhedor e familiar.
O grande projeto desta escola dá pelo nome: “Aprender para além dos muros da escola”. O
meio ambiente, as pessoas e os lugares ensinam-nos histórias, levam-nos a olhar, observar e
descobrir.
Numa escola com estas características, a presença de uma CAF (Componente de Apoio à
Família) é imprescindível! Os pais que nos procuram, encontram uma resposta às suas
necessidades, o número de alunos tem sido crescente revelando o sucesso desta parceria
entre escola e CAF. Num meio tão pequeno como este, todos trabalhamos em equipa!
Somos todos EB Faião e APDJ.
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Brincar é crescer saudável e feliz! Desde o jogo simbólico ao Faz de conta, passando pelas
gargalhadas e pela fantasia, a criança desenvolve a sua personalidade, o seu ser, o respeito
por si e pelos outros. Brincar, correr, sorrir, sentir o ar que respiramos e abraçar cada
momento onde nos sentimos verdadeiramente livres é MARAVILHOSO! Esta é a missão do
nosso CAF em colaboração com a Comunidade Escolar. Tornar as nossas crianças felizes,
oferecendo aos pais a tranquilidade de um ambiente saudável, cuidado, recheado de
emoções, carinho e boa disposição.

Eu sou a Cristina Pereira (para os
meninos

mais

“Tininha”)

a

ocupação

de

conhecida

por

Ajudante

de

tempos

livres

responsável pela CAF de Faião.
A nossa boa relação com toda a
comunidade escolar ajuda-nos a
desenvolver este nosso projeto
diariamente.

CAF de Faião
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rcos
a
M
São
O que é que estou a fazer de mal para não ter amigo nenhum? ML
Ter amigos não depende só de nós. Para termos amigos é preciso DAR e
RECEBER amizade. Precisamos de querer conhecer os nossos colegas mas
também precisamos que os nossos colegas nos queiram conhecer também.
Precisamos de falar sobre nós e precisamos também de ouvir o outro a falar
sobre ele. Uma amizade é uma relação de trocas e de partilha. Experimenta
falar com os teus colegas da escola sobre o que gostas (ex: desenhos
animados, jogos) e escuta também o que eles gostam. Podes começar por
perceber que poderão ter coisas que os dois gostam e pode ser um bom
ponto de partida para começar uma bonita amizade.

Porque é que sinto raiva? ML
Muitas vezes podes começar a sentir raiva porque as coisas não correm da
forma como querias. Quando queremos muito uma coisa e ela acaba por não
acontecer, a raiva pode crescer dentro de nós. Mas queres saber uma coisa?
Não és o único a sentir esta emoção a que chamamos de raiva. Podes achar
estranho, mas TODAS as pessoas à tua volta já sentiram em algum momento
da sua vida esta emoção.
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Adriana Palma
Psicóloga

ride
a
l
o
C

o
Peg
go
Lon

Quando o psicólogo se sente mal, pede ajuda ou consegue ajudar-se sozinho? (9
anos, C.)
Quando um psicólogo se sente mal também precisa de ajuda. Pode falar com
alguém em quem confie e é seu amigo ou então pode pedir ajuda a outro
psicólogo. Todos nós temos momentos em que nos sentimos menos bem, até
os psicólogos.

Como não ficar irritado com as coisas?
Muita coisa nos pode fazer sentir irritados, isso é inevitável, não
conseguimos não sentir as coisas. O que podes fazer é perceber o que te
irrita e porquê e a partir daí veres como podes evitar que essas coisas
aconteçam, para não te irritares.

Inês Branco
Psicóloga
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Como é que aguentam ficar o dia todo, sentados numa cadeira, a ouvir os
problemas dos outros? (4.º ano, LM)
A verdade é que não estamos sempre sentados. Muitas vezes estamos com
crianças e o nosso trabalho pode ser o de "Brincar" e para isso usamos o
chão.
Quando escolhemos a nossa profissão, escolhemos ouvir os problemas dos
outros.
Escolhemos aconselhá-los, ajudá-los a compreender os seus medos, o que
os deixa felizes, tristes, o que os deixa zangados e o que não sabem bem
explicar.
Escolhemos ouvir o que têm para nos dizer.
Para nós Psicólogos é muito importante ouvir o que têm para nos contar.
Por isso, respondendo à tua pergunta...
Aguentamos porque nos importamos!
Aguentamos porque escolhemos relacionar-nos!

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

Inês Roças
Psicóloga

que
a
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r
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a
r
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Como posso perder o medo do escuro e dos monstros? E Como deixo de ter medo
de um pesadelo? (5 anos, TM)
Podes pedir que te leiam uma história antes de dormires. Fala sobre isso com
alguém de quem gostes muito e que te compreenda. Dorme com uma luz de
presença.
Não jogues nada eletrónico meia-hora antes de dormir, nem adormeças a ver
televisão. Dorme com um dos teus brinquedos preferidos ou com uma luz de
presença.

O que é a saúde mental?
Saúde mental é conseguires crescer dando sempre o teu melhor e com muita
vontade, conseguindo os objetivos todos. Durante esse caminho aprenderes
a trabalhar as tuas emoções, as tuas capacidades sociais e a forma como
resolves os teus problemas.

Mónica Bolas
Psicóloga
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Você tem truques de magia para descobrir as coisas? (JI, 5 anos)
Não, os psicólogos não têm truques de magia, por isso é que brincam e fazem
jogos, para poderem perceber o que se passa contigo e depois poderem
ajudar. Também fazem perguntas, ou podes ser tu a contar o que sentes e o
que te preocupa.

O que fazer quando fazem bullying comigo?
Quando sentes que estão a fazer bullying contigo deves pedir ajuda a um
adulto, não deves esconder ou guardar para ti. Também não deves acreditar
que o que dizem sobre ti é verdade ou que mereces o que te estão a fazer. Tu
sabes as tuas qualidades, deves confiar nelas e nunca aceitar que te tratem
mal.

Raquel Gonçalves
Psicóloga
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Sessão de Abertura: Dra. Joana Melo da Silva,
Dr. Eduardo Quinta-Nova e Dr. Pedro Brás

Participação Especial Associação Coração
Delta, Grupo Nabeiro

Sessão de Abertura: Dra. Joana Melo da Silva,
Dr. Eduardo Quinta-Nova e Dr. Pedro Brás

Verbo Imaginar: Sara
Rodi, Dra. Melanie Tavares
e Cláudia Manata

Verbo Sonhar: Dra. Rita
Silva, Dra. Ana Lourenço e
Educadora Joana
Mendonça

Verbo Criar: Dr. Joaquim
Lobo Miranda, Professor
Rui Loureiro e Dr. Frederico
Lopes

Sessão de Encerramento:
Porfessor Dr. Nuno Colaço
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CELEBRAMOS 22
ANOS!
Há 22 anos que caminhamos ligando a saúde e a educação numa aliança com a família
para que cada criança cresça única e especial!
Abrimos as comemorações deste a aniversário a 11 de Novembro com a missão de ligar
escola a escola, parceiro a parceiro, metro a metro. “A missão Luas a metro” desafiará a
APDJ a percorrer 94,550 metros a correr, a andar ou de bicicleta ligando cada escola onde
trabalhamos e cada parceiro que contribui para que o nosso trabalho seja uma realidade.
Desafiamos cada um desde já a comprar metros para tornar esta missão possível.
Cada metro terá o valor de 0,10€.

Será uma aventura incrível!
Pode colaborar através do NIB: 0033 000 000 202 146 83 705, dos mealheiros nas AAAF ou por MBWAY
964613730 com indicação MLUASM.
O seu contributo fará a diferença.
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