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Sabia que...
Ao fazer esta receita, está a:
Economizar, gastando pouco dinheiro consegue um tónico para o
sistema imunitário.
Aumentar as suas defesas de forma caseira.
Ajudar o ambiente pois guarda o preparado num frasco de vidro,
podendo reutilizar um que tenha em casa.

O desafio deste mês é fazer uma receita para reforçar o Sistema
Imunitário.

Nesta edição, mostramos-lhe uma receita simples que o ajudará a
reforçar as suas defesas.

Immune Boost

Sumo de 1 limão
1 colher (sopa) de corcuma
½ colher de pimenta cayenne 
1 colher de raiz de gengibre
(esmagada)
2 colheres de mel
1 dente de alho grande (esmagado)

Vai precisar de: 

Como fazer?
1º. Adicionar todos os ingredientes num frasco e mexer muito bem.
2º. Manter no frigorífico.
3º. Adicione 2 colheres a um smothie diário ou iogurte.

Esta receita é da ambientalista Sophi Uliano, que adotou um estilo
de vida amigo do planeta e inspira outras pessoas a fazê-lo.
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Marta Santos
Coordenadora da Unidade de Intervenção
no Desenvolvimento da Criança e de Apoio
à Família

Novembro é um mês carregado de tradição. Quem nunca, foi com o saco do pão, gritar de porta em

porta “PÃO POR DEUS, PÃO POR DEUS. SACO CHEIO VAMOS COM DEUS”. E era tão bom … ao final da

manhã tínhamos os sacos cheios de doces: rebuçados, mini-chocolates, chocolates; chupa-chupas,

castanhas, beijinhos e, até moedas, das mais pequeninas, mas que nos enchiam de alegria, porque

bastavam para comprar pastilhas e gomas. E era tão bom! E depois passávamos o resto do dia a

comer e a partilhar com os amigos que tinham o saco menos cheio. No meu caso, levava os doces

para a festa de aniversário do meu pai😊

A tradição já não é o que era, perdeu-se um pouco no tempo. Não só por causa da pandemia, que este

ano, impediu as crianças e os adultos que acompanham os seus filhos, de espalhar magia, de porta

em porta! Perdeu-se um pouco, também, porque se foi perdendo esta relação de proximidade entre as

pessoas! As vizinhanças já não são o que eram! Estamos cada vez mais centrados em nós, no que

temos materialmente, no que somos profissionalmente, e não no que damos aos outros, no que

podemos ser para os outros.

Mas em novembro não é só Pão por Deus, ou o Dia de Todos os Santos, ou o Dia dos Finados. Em

novembro, também comemoramos e celebramos missões! Na APDJ, estamos praticamente a 1 mês de

celebrar o nosso 22.º aniversário! Por isso, criamos as “Luas a Metro” que vão aproximar todos os

espaços abrangidos pela APDJ no âmbito da sua intervenção. Esta causa podemos todos ajudar, só

serão precisos 0,10€. Pode parecer irrisório, mas ao comprar o seu metro está a colaborar com uma

causa, está a colaborar para que possamos continuar, todos os dias, a fazer a diferença na vida dos

que nos procuram. São só 0,10€ mas que, juntos aos meus, aos seus, aos da minha mãe, aos do meu

primo e até do meu irmão, podem fazer tanta mas tanta diferença.

A Si, convidamo-lo a conhecer a nossa casa, o que somos, o que fazemos! São 22 anos de vivências,

de trabalho em prol das crianças, dos jovens, das famílias e da comunidade. Um caminho que não é

indiferente a quem o percorreu e a quem acompanhou e acompanha diariamente o seu crescimento.

Somos uma casa que trabalha em rede e em parceria, sempre na busca de respostas inovadoras, mas

que sejam sempre uma mais valia para quem delas usufrui. Para os nossos pequenos heróis, para as

nossas crianças, queremos que brinquem muito e que sejam sempre muito felizes no caminho que

percorrerem connosco e junto de nós! Mesmo que seja daqui até à Lua, por toda a eternidade!



Todos diferentes, todos
únicos Uma breve reflexão sobre necessidades educativas

especiais e como promover o seu desenvolvimento

em contexto familiar e escolar.

O termo necessidades educativas especiais está associado a individuos com dificuldades sensoriais,

físicas, intelectuais e emocionais e com dificuldades de aprendizagem derivadas de factores orgânicos

e/ou ambientais. Estas necessidades educativas especiais podem ser de carácter permanente, ou seja, é

necessário recorrer a uma adaptação generalizada do seu currículo escolar, devendo o mesmo ser

adaptado às características do aluno, durante grande parte ou todo o percurso escolar, ou de carácter

temporário, sendo necessário realizar algumas modificações no currículo escolar, adaptando-se ao aluno

numa determinada etapa do seu desenvolvimento.

Resumindo, crianças com necessidades educativas especiais são crianças que necessitam de

adequações e adaptações para que consigam realizar as suas aprendizagens de forma harmoniosa.

Como profissional que trabalha diretamente com estas crianças e com os seus contextos, gosto de pensar

só em crianças especiais, às quais tenho de respeitar as suas reais necessidades, a sua identidade, para

que as suas aprendizagens as tornem ainda mais especiais. Através das suas características únicas, criar

diferentes oportunidades para que se sintam confortáveis para aprender, desenvolver e crescer.

Modificando a forma como, por vezes, transmitimos a informação que queremos às nossas crianças

especiais, quer como professores ou cuidadores, e transformando o ambiente que as envolve, potenciará,

sem dúvida, uma maior motivação para que a aprendizagem seja conseguida.  
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Vamos deixar a criança escolher “escolhes este ou este?”, para que possa ser autónoma nas suas

decisões, para que escolha realmente aquilo que mais interessa;

Ensinar a criança a pedir ajuda, deixar que sinta necessidade de pedir ajuda em vez de fazermos

tudo por ela e assim ensinarmos a gerenciar conflitos;

Sempre que for necessário utilizar frases mais curtas, aumentando ligeiramente o tempo entre cada

palavra, dando mais tempo para entender o que está a ser dito;

Dar um modelo de conversa correto - quando estamos a conversar, cada um falar na sua vez,

respeitar os turnos de conversa e esperar para retomar a sua vez;

Se necessário, apoiar a comunicação com imagens, objetos e gestos para que a mensagem seja

transmitida de forma mais objetiva;

Quando a criança está em casa a realizar alguma atividade podemos narrar o que está a acontecer

para que integre a informação e o processo se torne mais automático;

Antes de pedir à criança para que fale sobre o seu dia podemos nós falar do nosso “Sabes, hoje

encontrei uma amiga no trabalho e fomos as duas beber um café… e tu o que fizeste hoje?”

“Não interessa que uma criança aprenda devagar. O que importa

é que a encorajemos a nunca desistir”, Robert John Machan.

Algumas estratégias para promover o desenvolvimento de crianças com

necessidades educativas especiais em contexto escolar e familiar:
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Se a criança gostar, utilizar vídeos e músicas para abordar diferentes temas - podemos depois

construir cartazes / livros de experiências, onde vamos colocando as novas aprendizagens feitas. A

criança pode escolher um tema e cada um vai tentar encontrar informação sobre o mesmo;

Falar frente a frente, sempre que possível, sem que haja barreiras que impossibilitem o contacto

visual e o reforço que a nossa expressão facial pode dar, apesar de hoje em dia com a utilização

da máscara ser mais dificil, acreditemos que será passageiro. Ideal seria, sempre que falamos com

as nossas crianças podermos estar ao mesmo nível, para que a comunicação se faça de igual para

igual;

Sempre que a criança não consiga explicar aquilo que deseja, ajudar com pistas, quer semânticas,

quer fonológicas (por exemplo para a criança dizer a palavra maçã “será que estás a falar de um

fruto? Vermelho?”, “será que é uma ma…”) recorrendo à repetição como última hipótese para que

consiga criar redes de acesso lexical, escolha de palavras, mais facilmente;

Através da leitura de histórias, aumentar o vocabulário ativo da criança, aumentar a capacidade de

compreensão de diferentes estruturas frásicas, de criar novos finais. Pedir à criança para ser ela a

contar a história à maneira dela;

Criar rotinas, que podem e ser alteradas com explicação antecipada, para que a criança consiga

prever o que vai acontecer no seu dia-a-dia e assim gerir possíveis frustrações que possam

ocorrer. Criar material de apoio às mesmas através de tabelas que resumam as tarefas, por

exemplo, colorir as diferentes horas de um relógio, para que possa associar cada momento do dia 

 e assim saiba, de forma autónoma, quando tem de iniciar e terminar a tarefa;

Se a criança se distrai com facilidade, posicioná-la num local com o mínimo de distratores possíeis,

sem tecnologias ligadas  e longe de janelas, para que possa usufruir ao máximo do momento de

aprendizagem.
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 dar à criança o ambiente necessário

para que se sinta segura e confiante para

percorrer o seu caminho, com as

derrotas e vitórias necessárias, de forma

cada vez mais autónoma e harmoniosa,

e assim seja o mais funcional possível e

conquiste os seus objetivos, aquilo que a

deixa feliz.

É com a felicidade e com o sentimento

de dever cumprido que poderemos assim

ver as nossas crianças voar e fazerem o

seu caminho de aprendizagens e

conquistas diárias, com as suas

caracteristicas únicas e assim o lema

poderá começar a ser “ todos diferentes,

todos únicos”, porque são as

características únicas de cada um que

nos tornam especiais.

Mais importante
que tudo é

Inês Amante
Terapeuta da Fala
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Cuidado de Cariz Familiar: o modelo

diferenciador das Aldeias de

Crianças SOS

Todas as crianças e jovens têm o direito a viver

num ambiente protetor, de apoio e de cuidado,

promotor do seu pleno potencial. As crianças sem

cuidados parentais adequados às suas

necessidades, estão em situação de particular

risco de lhes ser negado este direito (adaptado de

SOS Children’s Village, 2019) [1]

Sabemos que a família é o melhor local para a

criança crescer: é fundamental para o

estabelecimento de vínculos seguros e para o seu

desenvolvimento integral. É aos pais,

progenitores desse ser, de quem se espera essa

função de cuidar. São eles, em conjunto com o

filho, que formam o que se entende por família.

Há, no entanto, muitas situações em que os pais

podem não ser capazes de cumprir a função de

cuidar, ficando as crianças desprovidas de

cuidados e proteção parentais adequados,

podendo mesmo, em casos extremos, ficar

expostas a situações de maltrato. 

 [1] Family-like Care – a nurturing care setting in a supportive environment, SOS Children’s Village, sobre as Diretrizes das Nações Unidas

para as alternativas de cuidado a crianças, Assembleia Geral das Nações Unidas, 2010.
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Nestas situações a criança necessita de ser

protegida de imediato por forma a ver garantidos os

seus direitos essenciais. São diversas as situações

em que estas crianças podem ficar: desde ao

cuidado de irmãos adultos ou da família alargada,

ou serem protegidas em cuidados alternativos. É

nesta última situação que se situam as famílias de

acolhimento e as casas de acolhimento residencial,

como modalidades de cuidado e proteção

alternativos ao contexto de perigo vivido pela

criança na família de origem. Acrescendo a

importância que seja, por isso, reparador das suas

feridas emocionais e potenciador de autonomia e

autoria.

Este modelo de cariz familiar, como é designado,

pode ser explicado à luz do contexto que é criado

para o acolhimento destas crianças e jovens: um

grupo pequeno de crianças (6 no máximo) está

acolhido numa Casa SOS com uma estrutura

idêntica a qualquer habitação normal, sobre

condições de rotina e autonomia na vida da casa o

mais semelhante possível à vivência em família.

Acresce-se aqui o cuidado estável de uma equipa

de dois cuidadores principais que permanecem na

casa com a criança, sensíveis às suas

necessidades específicas, e suportados por um

elemento cuidador técnico. Esta equipa de

cuidadores oferece assim uma presença

permanente e uma relação estável e de confiança

com as crianças, frequentemente permitindo que

convivam com os mesmos adultos durante o tempo

que estejam sob cuidados alternativos.

Mesmo na necessidade de ativar cuidados

alternativos, é fundamental um ambiente mais

próximo possível do familiar, particularmente para

as crianças mais pequenas, tendo havido nos

últimos anos um ajuste legal no nosso país neste

sentido.

Com base neste contexto, também é expressão

desta vivência de cariz familiar do modelo

diferenciador das Aldeias de Crianças SOS, a

possibilidade de acolhimento na mesma Casa SOS

quer de meninas e meninos, mais novos e mais

velhos, permitindo assim a oportunidade de manter

irmãos juntos em acolhimento, sempre que se

verifique no seu melhor interesse.
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Para além deste cuidado que é prestado por esta

equipa de cuidadores de cada Casa SOS, a

criança tem acesso a suporte profissional adicional,

nomeadamente ao Serviço Social, que apoia

especificamente nos processos sociais e jurídicos

da criança, e a psicólogos ou outros que podem

trabalhar diretamente com a criança ou com a

equipa da Casa SOS. Acresce-se aqui o suporte

dos pares de toda Aldeia SOS (no conjunto das

várias Casas SOS existentes), bem como da

comunidade envolvente, já que a integração

comunitária é também um princípio essencial da

Associação de Aldeias de Crianças SOS. 

São estas características particulares que fazem

deste modelo de acolhimento particularmente

reparador para crianças e jovens que vivenciaram

a perda de cuidados parentais protetores.

Nomeadamente pela oportunidade de maior foco

nas necessidades específicas de cada um; pela

fundamental possibilidade da não separação de

irmãos; pela rotina próxima do ambiente familiar -

por exemplo, com acesso a toda as divisões da

casa, e participação ativa na vida doméstica -; e

pela estabilidade e consistência dos cuidados de

equipas fixas, que potenciam relações de

referência reparadoras. 

Outro princípio fundamental da atuação das

Aldeias de Crianças SOS é a abordagem

colaborativa com as famílias de origem das

crianças e jovens, cuja manutenção da relação é

um direito fundamental, sempre que no seu

superior interesse. Às crianças e jovens, quando

acolhidos, é-lhes definido um projeto de vida pelo

conjunto das equipas que o acompanham, que

pode passar pela reintegração familiar (havendo

uma intervenção paralela com a família de origem

para sanar os fatores de risco), pela adoção ou

apadrinhamento civil, ou pela permanência no

acolhimento até à vida independente.  

Torna-se assim evidente a responsabilidade que

requer este trabalho nas Aldeias de Crianças SOS,

que integra uma vivência em acolhimento

reparadora de cariz familiar com a dinamização ágil

dos projetos de vida das crianças que lhe garantam

o seu superior interesse. 
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É por todas estas características de cuidado que

este modelo diferenciador das Aldeias de Crianças

SOS se torna particularmente direcionado para

responder às necessidades de cuidado de irmãos -

que poderiam de outra forma ter que ser

separados -, para crianças com necessidades

psicossociais específicas - às quais um ambiente

de cariz familiar normalizador se torne

particularmente reparador -, bem como para as

crianças que se preveja a necessidade de

acolhimento até à vida independente. Como tal,

este cuidado de cariz familiar das Aldeias de

Crianças SOS acrescenta um evidente valor

diferenciado e assume um papel importantíssimo

nas opções de cuidado alternativo do sistema de

promoção e proteção português.

Em suma, o cuidado prestado por este modelo de

cariz familiar combina elementos de cuidado

profissional com elementos de vivência familiar,

com ligações reparadoras genuínas e duradouras.

Crianças com diferentes necessidades são

apoiadas de uma forma estruturada e intencional,

enquanto tem a oportunidade de viver e crescer

num ambiente que - nas suas características,

dinâmicas e relações - se aproxima ao de uma

família. 

Guida Bernardo
Diretora Nacional de Programas
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UM BEIJO REPENICADO DE
DOÇURA
Era uma vez uma menina que vivia numa casa bem bonita. Quando chegou a casa, depois da escola,

vinha muito entusiasmada para fazer, com os pais, um trabalho que a professora enviara: construir uma

casa mealheiro. Os pais acharam aquele trabalho muito curioso e perguntaram para que iria servir. A

menina, muito pronta, informou que a professora disse-lhes que havia muitas crianças que não podiam

viver na mesma casa que os seus pais e por isso à noite, quando vestiam o pijama, não recebiam

aquele beijinho tão bom que ela recebia. Por isso tinham que juntar muitas moedinhas para ajudar

essas crianças a poderem estar numa casa com uns pais do coração que lhes dessem muitos

miminhos.

Noutras casas, por aquela vila, muitos outros meninos explicavam aos pais exatamente a mesma coisa.

E em todas as casas foi construído a casa mealheiro e todos os dias havia uma caça às moedas.

Na escola todos os dias a professora falava com os alunos sobre tantas crianças que, infelizmente, no

nosso país, não podem viver com os seus pais. Umas vezes por carências económicas, outras por falta

de condições de segurança e higiene, ou mesmo porque as suas famílias estão doentes ou

dependentes de substâncias nocivas, são muitas as razões que colocam em causa a segurança e o

bem-estar de tantas crianças. Então, elas vivem em centros e lares de acolhimento. Mas existem

instituições, como a Mundos de Vida, que fazem com que essas crianças possam viver numa casa com

uma família do coração, que lhes possa dar todos os bens e mimos que os seus pais não estavam a

conseguir dar, para que tenham alguém que lhes dê um beijinho bem repenicado de doçura, na hora de

ir deitar.

A professora perguntava, então:

- A vossa casinha está a crescer?

E quase todas as crianças respondiam, com grande satisfação:

- Siiimmmm!!!
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Até que chegou o grande dia, como em todos os anos, a 20 de novembro, o Dia Internacional dos

Direitos das Crianças. Para fazer relembrar que, todos que somos gerados do amor de alguém,

possam viver sentindo a cada momento esse mesmo amor e possam crescer e tornar-se adultos

participativos num Mundo cada vez melhor. Na escola foi a festa do costume. A professora tinha

preparado atividades engraçadas como luta de almofadas e histórias de fantoches com os peluches de

todos. A escola reuniu-se para que todos juntos cantassem e dançassem a música e coreografia desse

ano. Todos trouxeram os seus mealheiros e felizes colocaram-nos num grande cesto, pois sabiam que

essas moedas, que tinham recolhido junto da família e amigos, eram muito importantes para ajudar as

crianças que, ao contrário deles, não viviam com as suas famílias.

Quando a menina chegou a casa, contou tudo o que tinha feito aos seus pais, cheia de alegria e

bondade no seu coração. E quando à noite se deitou e a mãe lhe veio dar o beijinho de boa noite e

aconchegar os lençóis macios na bochecha da sua carinha, ela pensou:

“Era tão bom que todas as crianças estivessem agora a sentir a mesma felicidade

que eu.”

Era uma vez outra menina que não tinha uma casa onde viver. Os seus pais eram pobres e estavam

muito doentes e a menina, tristemente, andava pelas ruas pedindo a quem passava um pouco de vida.

Até que um dia essa menina foi levada para uma casa. Nela conheceu uma família que lhe dava tudo o

que ela precisava. Mas aquilo de que a menina mais gostava era daquele momento no final do dia em

que, depois de um banho quentinho e de vestir o pijama lavado, deitava-se naquela que agora era a sua

cama e sentia aconchegarem o edredão ao seu pequeno corpo e uns lábios macios tocarem no seu rosto,

com um beijo bem repenicado de doçura. Então a menina pensava:

“Era tão bom que todas as crianças estivessem agora a sentir a mesma felicidade

que eu.”
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Estas meninas não têm nome, mas poderiam ter o nome que conheço em tantas crianças que já

passaram pela minha vida. Em parceria com as atividades propostas pelo Mundos de Vida e fazendo

recolha de fundos para que a mesma possa continuar a sua Missão, a cada ano, a 20 de novembro,

celebro com os meus alunos a importância de ter uma família e viver no seu aconchego. Este ano, devido

à situação atual de pandemia não poderemos fazer as atividades que costumamos, mas fica o convite

para que nesse dia todos nós pensemos, nas escolas e em casa, naquelas crianças que, infelizmente,

ainda não gozam da plenitude dos seus Direitos de Criança e pelas quais temos que ter bondade e

vontade de fazer com que cada dia seja melhor que o anterior. Da minha parte, a cada dia fica a bondade

e vontade de fazer que cada uma destas crianças, que por mim passa, cresça como cidadã capaz de

pensar não só em si mas, também, nos outros e melhorar o Mundo, para que todos tenham quem lhe dê

um beijo repenicado de doçura ao cair da noite.

Cláudia Santos
Professora 1º ciclo
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NIB: 0033 000000 202 1468 37 05 | Com a indicação MLUASM

Trabalhamos hoje e sempre para que as

nossas crianças continuem a brincar e a

desafiar limites! 

94.550 metros ligam-nos todos os dias!

No dia 11 de Novembro demos início à

nossa missão com a colaboração das

colegas Inês Roças que iniciou o percurso

chegando à escola do Pego Longo e a

Manuela Matos que continuou até chegar

à escola do Pendão.

Nestas escolas dispomos, para além das

AAAF - Atividade de Animação e Apoio  à

família de serviços de Terapia da Fala, 

 Psicologia e serviço social .

Na APDJ a UIDCAF trabalha diariamente,

em consultas de psicologia, consultas de

terapia da fala e atendimento de serviço

social! Recebemos qualquer pessoa que

nos procure, com ou sem protocolo!

Na escola do Pego Longo, vamos dar

consulta aos meninos e meninas cujos pais

não podem deslocar-se à nossa sede,

devido a questões laborais! Por isso, já há

alguns anos que os nossos técnicos

caminham em direção a quem precisa!

Sempre em articulação com os

professores! 

Na escola do Pendão, temos há alguns anos o projeto "Dois Dedos de Reflexão", financiado pela União de

Freguesias de Queluz e Belas, com o objetivo de fazer chegar aos alunos que precisam, uma avaliação

psicológica e/ou de terapia da fala! Aqui o nosso serviço vai à escola! Trabalhamos diretamente com os

docentes e as famílias, em prol do bom desenvolvimento das crianças! E esta caminhada ainda vai no início!



O que fazemos?

O grupo da Messa é constituído por crianças com idades compreendidas entre os 4 aos

6 anos de idade. Assim sendo, levamos a rotina, as regras e principalmente “o Brincar”

muito a sério. 

Neste sentido, a equipa da Messa tem trabalhado bastante a rotina, porque,

principalmente nestas idades, contribui para aquisição da organização espácio-temporal

e a antecipação dos vários acontecimentos quotidianos. Estas aquisições permitem

desenvolver e trabalhar a autonomia, para que, progressivamente, a criança seja menos

dependente do adulto e um sujeito cada vez mais ativo nas suas decisões e no

desenvolvimento das suas capacidades.

Messa
Equipa técnica

A equipa da Messa é composta pela Joana Andrade (esquerda) e pela Conceição

Batista (direita), mais conhecida como São. A Joana adora cantar (ou pelo menos tentar)

e a São adora dançar, juntas cantam e encantam as 35 crianças que fazem parte da

APDJ da Messa.

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



As regras estando inerentes na rotina e nas diversas brincadeiras ao longo do dia, são

fundamentais na regulação do grupo. Diariamente as regras são explicadas e

relembradas, para que as crianças de um modo progressivo se consigam colocar na

perspetiva do outro e dessa forma compreender os seus direitos e deveres, bem como a

importância do trabalho cooperativo.

E por fim, mas não menos importante, é através do brincar, mais concretamente de

jogos e brincadeiras faz-de-conta que trabalhamos as potencialidades e fragilidades

específicas do grupo. Como muitos estudos indicam, o brincar deve ser visto como uma

atividade estimulante, onde a criança apresenta um grande estado de concentração e

envolvimento. 

Assim sendo, a equipa da Messa aposta no “Brincar” como o grande pilar para a

construção da identidade e da personalidade de cada um dos seus participantes.
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“Nada ilumina mais o cérebro do
que o brincar”

Não se faz por fazer;

Não se faz para, faz-se com;

Não se faz de qualquer maneira;

FAZEMOS PELAS NOSSAS CRIANÇAS

Este é o lema que trabalhamos nas AAAF em Manique de Cima. Brincamos para que as

crianças possam aprender as competências mais adaptáveis ao mundo real, sendo que

constitui um pilar essencial no desenvolvimento cognitivo e relacional de cada um.

Para o trabalho que realizamos temos em nós 4 “lemas” fundamentais:

 Somos uma equipa de duas pessoas:

Flávia Leonardo

Educadora de Infância

Responsável Técnica de Atividade de Tempos Livres e Professora nas Atividades de

Enriquecimento Curricular na Escola EB1 de Manique de Cima. É extremamente carinhosa,

amiga e preocupada com as crianças não descuidando das necessidades individuais.

Adora ensinar jogos e de os jogar sendo sempre divertida.

Nas horas vagas gosta de descobrir coisas novas e de passear.

Manique
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Esta parceria estratégica entre Escola de Manique de Cima e APDJ visam apoiar o desenvolvimento, a

aplicação de práticas inovadoras, bem como a execução de iniciativas conjuntas de promoção de

cooperação e da aprendizagem interpares. 

A APDJ tem-nos presenteado, ao longo dos anos de parceria, com projetos inovadores, atividades de

exploração de produtos existentes ou produzidos por todos os intervenientes ou de ideias inovadoras. 

Esta Associação tem como “bandeira” os valores comuns, a igualdade, a inclusão social, a diversidade e

a não discriminação.

Fomenta ainda a cidadania ativa, a ética na aprendizagem, o desenvolvimento de competências sociais

e interculturais e o pensamento crítico.

Desenvolve, ainda, projetos que visam apoiar e desenvolver a sensibilização para os desafios ambientais

e a sustentabilidade.

A coordenadora do projeto na escola de Manique de Cima, Flávia Leonardo, tem sido incansável na

promoção, no desenvolvimento do projeto e na ajuda que tem prestado a toda a comunidade educativa,

é de facto, uma mais-valia para a escola e respetiva comunidade.

Mafalda Cardeal

Ajudante de Ocupação de Tempos Livres

Gosta de jogar e de ajudar cada uma das crianças a crescer cuidando de todas as

necessidades de cada um. É uma pessoa carinhosa, amorosa e SUPER FIXE!

 Nas horas vagas gosta de passear, ler e ouvir música.

Acreditamos que o fazer pelas crianças brincando ajuda a nossa parceria e boa relação

com toda a comunidade educativa, por isso executamos um trabalho diário e exemplar.
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Não é uma tarefa fácil! Primeiro de tudo tens de pensar no que gostas de

fazer.  Pensa em ti, no que te dá gosto fazer quando pensas num trabalho,

ou seja, quando pensas em ti quando fores grande e adulto, o que te vês a

fazer? Depois quando andares no 9.º ano, podes recorrer ao psicólogo da

tua escola e pedir uma orientação vocacional, ou seja, o psicólogo vai

ajudar-te a dar resposta às seguintes perguntas: o que gosto em termos

profissionais? O que tenho mais jeito para fazer? E assim ajudar-te a

perceber qual a melhor área profissional para ti, tendo em conta os teus

interesses, aptidões e personalidade.

Como é que se acha uma profissão?

Colarid
e

E, 6A

Inês Branco 
Psicóloga

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



Porque é que eu tenho que frequentar um psicólogo se não tenho

problemas na cabeça?

Os psicólogos são pessoas que nos ajudam com vários problemas, por

exemplo: às vezes ajudam crianças que têm problemas de leitura e escrita, ou

na matemática. Outras vezes ajudam crianças que precisam de falar sobre a

separação dos pais, ou quando alguém de quem eles gostam muito morre. Os

psicólogos são pessoas que pensam em voz alta connosco, que conversam

connosco e dessa forma nos ajudam com aquilo que nos preocupa, nos deixa

nervosos ou tristes.

Mónica Bolas
Psicóloga

Manique

S, 9A 
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A função dos psicólogos é ajudar as pessoas a serem elas próprias as

salvadoras dos seus cérebros, dando-lhes ferramentas para elas se sentirem

melhores consigo mesmas. Às vezes o nosso cérebro pode pregar-nos partidas

e desenvolvemos alguns pensamentos que nos deixam confusos e o psicólogo

ajuda as pessoas a perceberem esses pensamentos mas, o Salvador do

cérebro nunca é o psicólogo mas sim a pessoa que o procura, ela é que é a

verdadeira heroína e é ela que transforma o seu cérebro e os seus

pensamentos com a ajuda do psicólogo.

Agualva

Salvas o cérebro das pessoas?

Adriana Palma
Psicóloga

K, 10A
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Serra
das

O que é que a psicóloga sente depois de fazer alguém voltar a ser feliz?

Depois de fazer alguém voltar a ser feliz a psicóloga tem uma sensação de

missão cumprida, sente que conseguiu ajudar essa pessoa superar o motivo

que a fazia estar menos feliz, e consequentemente a aumentar os seus níveis

de bem-estar. Isso significa que, em conjunto, a psicóloga e a pessoa em

questão fizeram um bom trabalho.

Raquel Gonçalves
Psicóloga

H,8A
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Inês Roças
Psicóloga

Claro que sim! Podemos chamar-lhe Saúde Mental.

Brincar é um comportamento que nos permite não só diversão como também

nos ajuda a conhecer quem somos , quem é o outro e o mundo à nossa volta.

As crianças começam por brincar de forma desorganizada mas aos poucos a

brincadeira ou jogo simbólico vai-se organizando e a criança trás para o brincar

situações da vida dos adultos que repete, apreendendo assim, a vida e o

mundo que a rodeia, não só a nível pessoal e social como cultural.

Através do brincar a criança constrói imagens de situações que viveu em que

teve medo, ficou triste ou zangada e aprende a lidar com essas situações

através dessa brincadeira.

Brincar dá saúde e faz crescer!

Brincar ajuda a ter saúde?

Cabra Figa

L, 6A
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FÉRIAS DE
NATAL NA

APDJ
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ERA UMA VEZ…
Uma criatura verde e peluda, que odeia o Natal! Ele chama-se Grinch e está a preparar-se para

o maior assalto do século, vai roubar o Natal de todos, nós não vamos deixar!!! E Tu? Estás

pronto? Embarca connosco nesta aventura e vem ajudar a salvar o Natal.

Juntos vamos perceber que “Talvez o Natal não venha de uma loja. Talvez o Natal …talvez…

signifique um pouco mais…”

Sendo o desperdício um dos temas fulcrais desta história, vamos começar por mostrar ao

Mundo a nossa capacidade de reaproveitar o desperdício que fazemos, diariamente na escola e

em casa, ao criar o Concurso das maiores árvores de natal recicladas de sempre.

No final desta aventura vamos perceber que, talvez, se todos nós agirmos um pouco mais

como o Grinch, poderemos vir a salvar o Mundo e o Natal, mesmo que, para isso, signifique

tornarmo-nos todos um pouco "mais verdes".

Até porque:

“Não somos demasiado pequenos para fazer grandes
coisas”.
Não se esqueça de garantir a presença do seu educando através do preenchimento do nosso inquérito, no seguinte link
 https://forms.gle/mZi4sY4PF7sN4eV56  (Até dia 1 de Dezembro)

Estamos certos que será umas férias inesquecíveis 

https://forms.gle/mZi4sY4PF7sN4eV56
https://forms.gle/mZi4sY4PF7sN4eV56
https://forms.gle/mZi4sY4PF7sN4eV56
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