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Editorial 

E o ano lectivo está a terminar e com ele vêm as merecidas férias tanto para as nossas crianças como para os trabalhadores 

desta casa. 

Também alguns dos nossos encarregados de educação irão gozar as suas férias. Outros, dado o desemprego que abunda, 

continuarão procurando aquilo a que têm direito: “ trabalho “; outros há que tendo trabalho as suas férias são precárias 

porque o subsidio não vem ou o patronato não paga o ordenado a que eles têm direito. É muito bom ter-se um emprego e 

receber-se todos os meses o vencimento e na altura devida os subsídios de férias e de Natal. É bom e é justo!!! 

Mas nem sempre os trabalhadores podem ir de férias (férias) porque nem com os subsídios o dinheiro chega para tanto. O 

aumento do custo de vida, IRS, IVA, TAXAS MODERADORAS, aumento dos bens essenciais etc. etc. não deixam a possibilidade 

duma deslocação a outras paragens. 

É forçosa uma reflexão sobre este assunto, e pensar quem tem a culpa desta situação… 

Boas férias para todos (as possíveis). 

arlindoalmeida@mail.pt 
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Contactos_____________________________________________________________________________________________________________ 

Os Direitos da Crianças 

Em Portugal a 1 de Junho, é  

 

 

 

 

Ficha Técnica: 

Propriedade: Associação Pomba da Paz 

Sede: Rua dos Galvões, 2680-348 Unhos 

Telefone: 219 420 501 

Fax: 219 400 924 

Site: www.pombadapaz.org 

Director: Arlindo Martins de Almeida 

Colaboradores principais: todas as crianças da 

Instituição 

Colaboradores: todos os trabalhadores da 

Instituição 

Maquetagem: Susana Rodrigues 

Tiragem: 300 exemplares 

Fotografia Capa: Porto Covo 

 

Sede: 

Rua dos Galvões, Catujal, 2680-348  Unhos 

Telefone: 219 420 501          

Fax: 219 400 924        

Email: geral@pombadapaz.org     

 

Extensão Norte: 

Urbanização da Parcela 6, Lote 2 c/v Dta, 

Bairro das Coroas, 2680-566 Unhos            

Telefone: 219  420  913 

 

Espaço Comunitário: 

Urbanização Terraços da Ponte,  Lote 20, 

Blocos 3 e 4, 2685-119  Sacavém                     

Telefone / Fax: 219 412 989 
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Os Direitos da Criança 

Em Portugal a 01 de Junho é celebrado o “Dia Da 

Criança”, um dia para relembrar a necessidade de 

protecção dos direitos básicos dos mais pequenos. Não 

só neste dia, como em todos os outros, é importante 

chamar atenção dos pais e autoridades para os 

princípios básicos de desenvolvimento saudável em 

sociedade. 

Em seguimento deste dia na Sala Laranja foram 

trabalhados os “Direitos da Criança” e fez sentido 

desenvolver com as crianças este tema, pois é 

importante que cada uma saiba reconhecer que tem 

direitos (assim como deveres!!!). Utilizámos o livro da 

“Familia” do autor Todd Sparr, onde aprendemos que 

mesmo diferentes SOMOS TODOS IGUAIS ☺  . 

 

É igualmente importante que as crianças entendam os 

seus direitos, se reconheçam enquanto seres 

pertencentes à sociedade e se vão construindo bases 

para o seu crescimento e aprendizagem (…) neste 

sentido acentua-se a importância de partir do que as 

crianças sabem, da sua cultura e saberes próprios. 

Respeitar, valorizar as características individuais da 

criança, a sua diferença, constitui a base de novas 

aprendizagens (…) permitir que cada criança, ao 

construir o seu desenvolvimento e aprendizagem, vá, 

contribuindo para o desenvolvimento e aprendizagem 

dos outros (…)(cito Orientações Curriculares, Ministério da 

Educação) 

 

Poema de Matilde Rosa Araújo 

A Criança 

Toda a Criança. 

Seja de que raça for, 

Seja negra, branca, vermelha, amarela, 

Seja rapariga ou rapaz. 

 

Fale que língua falar, 

Acredite no que acreditar, 

Pense o que pensar, 

Tenha nascido seja onde for, 

Ela tem direito 

(…) 

 

A Criança deve ser respeitada 

Em suma, 

Na dignidade do seu nascer, 

Do seu crescer, 

Do seu viver. 

 

Quem amar verdadeiramente a criança 

Não poderá deixar de ser fraterno. 

Uma Criança não conhece fronteiras, 

Nem raças, 

Nem classes sociais. 

 

Ela é o sinal mais vivo do amor, 

Embora, por vezes, nos possa parecer cruel, 

Frágil e forte, ao mesmo tempo, 

Ela é sempre a mão da própria vida 

Que nos estende, 

Nos segura 

E nos diz: 

Sê digno de viver! 

Olha em frente! 

 

Sandra Clemente 

Educadora da sala Laranja – Edu. Pré Escolar  Espaço Comunitário 
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Para todas as crianças: Educação, Saúde, 

Igualdade, Protecção 

Como educadora achei importante incorporar em todas 

as actividades que realizamos na sala, o respeito pelos 

direitos humanos e fazer com que elas próprias nos 

chamem atenção, do nosso comportamento, das nossas 

atitudes e em cada situação de aprendizagem, para o 

exercício desses direitos. Por isso, resolvi dar-lhes a 

conhecer os seus direitos de forma que possam 

assimilá-los e estar conscientes deles.  

 

Direitos das crianças: 
 
1º - Direito à Identidade 

2º - Direito ao Amor 

3º - Direito à Igualdade 

4º - Direito à Solidariedade 

5º - Direito à Integração 

6º - Direito à Educação e a brincar 

7º - Direito à Protecção e socorro 

8º - Direito à Protecção 

9º - Direito à qualidade de vida 

10º - Direito ao amparo 

Começamos com o direito à Identidade: ficamos a 

saber em que países as crianças e os pais nasceram; 

fizemos as bandeiras desses países e ficamos a saber o 

significado das suas cores: 

 

Angola – vermelho (sangue derramado nas lutas da 

independência), preto (o continente africano), o 

símbolo (os trabalhadores); 

Portugal – vermelho (o valor e o sangue derramado nas 

conquistas), verde (esperança e os campos verdejantes), 

a esfera (as viagens dos navegadores nos sec. XV e XVI); 

Roménia – azul (liberdade), amarelo (justiça), vermelho 

(fraternidade); 

S. Tomé e Príncipe – vermelho (luta pela 

independência), verde e amarelo (cores pan-africanas), 

as 2 estrelas (ilha de S. Tomé e a ilha de Príncipe); 

Cabo Verde – azul (o mar e o céu), vermelho (esforço e 

luta), branco (a paz), as 10 estrelas (as ilhas que 

compõem o arquipélago); 

Senegal – verde (agricultura e a unidade africana), 

amarelo (a esperança e a fé), vermelho (força, 

determinação, dignidade e majestade), a estrela (a 

diversidade e a riqueza da cultura senegalense); 

Brasil – verde (a casa de Bragança, imperador D. Pedro 

I), amarelo (a casa de Habsburgo, imperatriz D. 

Leopoldina), as 27 estrelas (os estados brasileiros); 

Guiné-Bissau – vermelho (sangue dos mártires), verde 

(as florestas), amarelo (a riqueza mineral); 
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Alemanha – as cores (a democracia republicana que se 

formou após a 2ª G. Mundial e representam a unidade e 

a liberdade da Alemanha e do seu povo).  

Falámos sobre os trajes regionais dos nossos países das 

nossas crianças: 

 

Paula Costa 
A Educadora da Sala Vermelha – Educação Pré Escolar Sede 

 
 
 
 

Dia Mundial da Criança 

 

No passado dia 1 de Junho comemorou-se mais um Dia 

Mundial da Criança. Neste dia são típicas as 

comemorações, festividades e lembranças em prol 

deste bem tão precioso que são as nossas crianças. Este 

ano lectivo a Associação Pomba da Paz com a 

colaboração dos pais também não quis deixar passar em 

branco esta data por esse motivo e preparou uma 

actividade para as crianças – Insufláveis.  

 

Esta data não deve, contudo ser tomada pelo 

consumismo, por isso aproveitamos a data para 

relembrar que as nossas crianças têm direitos e que 

estão escritos e aprovados pela Organização das Nações 

Unidas desde 1959 por isso é dever de todos nós 

respeitá-los e, por conseguinte respeitar toda e 

qualquer criança. Esta declaração é composta por 10 

princípios, muito simples, que dizem respeito ao que 

cada criança pode fazer e ao que as pessoas 

responsáveis por ela devem fazer para que seja feliz 

saudável e segura. 

Princípio 1º: Toda criança será beneficiada por estes 

direitos, sem nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, 

língua, religião, país de origem, classe social ou situação 

económica. Toda e qualquer criança do mundo deve ter 

seus direitos respeitados! 

Princípio 2º: Todas as crianças têm direito a protecção 

especial e a todas as facilidades e oportunidades para se 

desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade. As 

leis deverão ter em conta os melhores interesses da 

criança. 

Princípio 3º: Desde o dia em que nasce, toda a criança 

tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, 

ser cidadão de um país. 

Princípio 4º: As crianças têm direito a crescer e criar-se 

com saúde. Para isso, as futuras mães também têm 

direito a cuidados especiais, para que seus filhos 

possam nascer saudáveis. Todas as crianças têm 

também direito a alimentação, habitação, recreação e 

assistência médica. 

Princípio 5º: Crianças com deficiência física ou mental 

devem receber educação e cuidados especiais exigidos 

pela sua condição particular. Porque elas merecem 

respeito como qualquer criança. 

Princípio 6º: Toda a criança deve crescer num ambiente 

de amor, segurança e compreensão. As crianças devem 

ser criadas sob o cuidado dos pais, e as mais pequenas 

jamais deverão separar-se da mãe, a menos que seja 

necessário (para bem da criança). O governo e a 

sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados 

especiais para as crianças que não têm família nem 

dinheiro para viver decentemente. 
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Princípio 7º: Toda a criança tem direito a receber 

educação primária gratuita, e também de qualidade, 

para que possa ter oportunidades iguais para 

desenvolver as suas habilidades. E como brincar 

também é uma boa maneira de aprender, as crianças 

também têm todo o direito de brincar e de se divertir! 

Princípio 8º: Seja numa emergência ou acidente, ou em 

qualquer outro caso, a criança deverá ser a primeira a 

receber protecção e socorro dos adultos. 

Princípio 9º: Nenhuma criança deverá sofrer por 

negligência (maus cuidados ou falta deles) dos 

responsáveis ou do governo, nem por crueldade e 

exploração. Não será nunca objecto de tráfico (tirada 

dos pais e vendida e comprada por outras pessoas). 

Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade 

mínima, nem deverá ser obrigada a fazer actividades 

que prejudiquem sua saúde, educação e 

desenvolvimento. 

Princípio 10º: A criança deverá ser protegida contra 

qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião ou 

posição social. Toda criança deverá crescer num 

ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de paz 

e de fraternidade universal. 

Se tudo isto for cumprido, no futuro as crianças poderão 

viver em sociedade como bons adultos e contribuir para 

que outras crianças também vivam felizes! 

Retirado de http://www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=Sabias&ID=203 

Ana Margarida Penedo 
Coordenadora Pedagógica – Espaço  Comunitário 

 
 
 
 
 

Prática Pedagógica:  Adeus Fraldas 

 

Na sequência de um maior desenvolvimento a nível 

psico-motor das crianças há uma fase em que chega a 

hora de deixar as fraldas e de se adquirir hábitos de 

controlo dos esfíncteres.       

Segundo T. Berry Brazelton “é por volta do segundo 

aniversário que a criança poderá mostrar algum 

interesse pelo bacio”. Contudo esta data não é igual 

para todos, para que tal aconteça é necessário que a 

criança tenha atingido um certo grau de maturidade, 

tanto físico como psicológico, dado que é o 

amadurecimento do sistema nervoso que irá permitir 

que a criança faça cada vez mais coisas por si própria 

(como agarrar, sentar-se, andar bem como o controlar 

os músculos que permitem reter a urina e as fezes). 

De modo a não pressionarmos a criança que ainda não 

está preparada o autor acima citado descreve alguns 

sinais indicadores que a criança está preparada para 

deixar as fraldas, tais como:  

• a criança já não esta tão interessada em andar e em 

estar sempre de pé (isto é, já consegue estar sentada 

por alguns instantes);  

• a criança já usa uma linguagem receptiva, isto é, tem 

capacidade de entender as palavras que ouve; sabe 

utilizar a palavra “não”;  

• a criança começa a pôr coisas no sítio (ex: arrumar, 

apanhar brinquedos e a colocá-los onde pertencem);  

• a criança imita o comportamento dos pais; 

• a criança quer urinar e defecar a horas previsíveis 

(quando a criança suja e/ou molha a fralda mais ou 

menos sempre à mesma hora); 

• a criança mostra ter consciência do seu corpo. 

 

Para T. Berry Brazelton estas “capacidades apareceram 

de forma previsível e o treino da higiene será muito 

mais fácil e terá mais sucesso se esperarem que eles 

apareçam. Assim que estes apareçam é importante 

começar-se com o treino da higiene,” incentivando a 

criança, não obrigando a ir ao bacio-sanita, 

independentemente da estação do ano. Se a criança 

mostrar interesse/preparação nas estações do ano mais 

frias porque esperarmos até que o tempo aqueça? 

Realmente é mais fácil e cómodo para o adulto vestir e 

despir a criança, contudo o uso da fralda poderá já não 

estar a ser tão cómodo para a criança. 
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Para que o início desta fase seja ultrapassado com 

sucesso é importante a colaboração de todos os adultos 

implicados no processo. Como tal pais e educadores 

devem não só estar atentos aos sinais indicadores que a 

criança está preparada para largar a fralda como, ter 

calma e paciência, uma vez que, ao longo desta fase 

grande maioria das crianças molha e suja a roupa 

diversas vezes. Como tal é importante que: 

Pais e educadores 

• Comuniquem que começaram a retirar a fralda à 

criança para que ambos sigam as mesmas normas; 

• uma vez retirada a fralda à criança não voltar a coloca-

la, assim vamos provocar confusão na criança e, 

consequentemente um atraso no deixar a fralda; 

• não pressionar demais a criança, dando-lhe espaço e 

tempo; 

• não ter receio de tirar a fralda à criança nas estações 

frias; 

• quando suceder um “acidente” (quando a criança 

molhar ou sujar a roupa) não devemos dar 

importância e sobretudo evitar ralhar ou ridicularizar 

a criança. Pois do seu ponto de vista, pensará que o 

estamos a fazer por ter deixado as fraldas. Ela não 

compreenderá o nosso modo de agir, e a ansiedade 

que lhe vamos provocar poderá dificultar muito mais 

o processo de aprendizagem. 

Pais: 

• não esquecer deixar mudas de roupa completas 

suficientes (mais de duas); 

• vestir as crianças com roupa prática de modo a 

permitir à criança retirá-la rapidamente e de forma 

autónoma para se sentar no bacio ou na sanita. 

Uma vez concluído que esta é uma fase que requer 

algum tempo e paciência e que implica êxitos, mas 

também fracassos T. Berry Brazelton defende alguns 

espaços que serão importantes seguir para que esta 

fase seja ultrapassada com sucesso. Passos estes que 

passo a citar: 

“Passo 1 – Quando a criança mostrar estar preparada 

para ter um bacio, leve-a consigo para escolher um. Ela 

precisa de um bacio que tenha estabilidade - um que 

seja dela e que possa arrastar pela casa (de preferência, 

vazo!), no qual possa sentar a boneca ou o peluche 

preferido quando começar a perceber o que os pais 

esperam dela.  

Fale-lhe sobre o assunto “Este é o teu. Este é o meu e 

do papá (ou da mamã). Mas tu tens um só para ti e um 

dia vais usá-lo tal como nós”. 

Ana Moreira 
Educadora da Sala Verde – Creche Sede 

 
 

 
 

Prática Pedagógica:  Disciplinar os filhos 

 

 

O QUE lhe vem à mente quando ouve a palavra 

“disciplina”? Certo dicionário define disciplina como “a 

prática de fazer as pessoas obedecerem às regras ou às 

normas de comportamento, e de puni-las quando não o 

fazem”. Embora essa, de modo algum, seja a única 

definição aceitável, muitos conferem hoje uma 

conotação negativa similar a tudo o que tem que ver 

com a disciplina. 

O ensino inclui a disciplina amorosa e as crianças podem 

tirar proveito dela. Um provérbio antigo diz: “O filho é 

sábio quando há disciplina da parte do pai”. Lembre-se, 

no entanto, que a disciplina tem muitos aspectos. Por 

exemplo, pode vir na forma duma palavra de correcção 

ou na suspensão de privilégios, ou ainda de outras 

formas. O Dr. Brazelton, diz que a disciplina “tem a ver 

com ensinar o filho como lidar com sentimentos e 

comportamentos descontrolados. Toda criança deseja 

que se lhe estabeleçam limites. Depois do amor, a 

disciplina é a coisa mais importante que você pode dar”. 

Como você, sendo pai ou mãe, pode avaliar se a 

disciplina está sendo eficiente? Em primeiro lugar, seu 

filho precisa entender o motivo de a disciplina ser 

administrada. Quando o corrige, faça-o de tal maneira 

que ele perceba que você o apoia e o ama. 

Os pais que observam uma característica indesejável no 

filho devem seguir o seguinte conselho: “Corta a haste 

pontiaguda antes que te fure o olho.” Qualquer 
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característica ruim deve ser cortada pela raiz, antes que 

resulte em problemas mais graves.  

Alguns pais, por medo de serem acusados de maus-

tratos —  físicos, verbais ou emocionais —  esquivam-se 

de corrigir os filhos. Não devemos ter tal medo. O termo 

grego para “disciplina” está primariamente relacionado 

com instrução, educação, correcção e às vezes com 

castigo firme, mas amoroso. 

OS FILHOS precisam de orientação e de disciplina 

amorosa, especialmente da parte dos pais. Neste 

respeito, uma professora brasileira, Tania Zagury, disse: 

“A tendência de qualquer criança é buscar prazer. É 

preciso que se estabeleçam limites. São os pais que têm 

de fazer isso. Se eles não fazem, os filhos saem do 

controle.” 

Portanto, se os pais amam os seus filhos não se refreem 

de disciplinar, pois mais tarde colherão bons resultados, 

com certeza.  

 

Miriam Ventura 
A Educadora da Sala Amarela – Edu. Pré Escolar Sede 

 
 
 
 
 
 

Prática Pedagógica: A importância do Brincar no 

contexto escolar 

“Um ATL, como o próprio nome indica deve 

proporcionar à criança algumas actividades para os seus 

tempos livres, ou seja, actividades do seu interesse, 

escolhidas por si que lhe permitam ocupar de forma 

lúdica e saudável o tempo livre que tem.” (Inês Matos - 

Psicóloga Educacional da Junta de Freguesia de Alvor) 

Actualmente, as crianças vivem maior parte do seu 

tempo na escola. Os horários escolares permitem aos 

pais estarem descansados nos seus empregos, 

enquanto os filhos permanecem dentro das instituições 

escolares de manhã à noite.  

 As AEC’S (Actividades de Enriquecimento Curricular) 

vieram reforçar ainda mais o horário de permanência 

das crianças nas escolas. No entanto, não nos podemos 

esquecer que este tipo de respostas extracurriculares, 

vão ao encontro das necessidades das famílias e não 

tanto aos interesses das crianças. Estas com toda a 

certeza adorariam acabar aulas e poder sair da escola 

para poder ir brincar o resto do dia. 

Actualmente deparamo-nos com uma grande falta de 

tempo para as crianças poderem se sentir realizadas e 

felizes com as suas brincadeiras. Muitas delas saem da 

escola e têm de chegar a casa ou ao ATL e “agarrar-se” 

novamente aos livros para fazerem os trabalhos de 

casa. Passados escassos instantes chegam os pais para 

os virem buscar… vão para casa já de noite e só há 

tempo para um banho, jantar e ir para a cama, porque 

no dia seguinte um novo dia chega igual a todos os 

outros… 

“Uma coisa é certa: todas as crianças precisam de 

brincar! E é nos tempos livres que o deverão fazer, pois 

não será certamente dentro da sala de aula. Então, se 

saírem de casa cedo de manhã, estiveram o dia todo em 

actividades, regressarem ao final do dia com trabalhos 

de casa para fazer, mais as rotinas do banho e jantar e 

“vamos para a cama cedo que amanhã é outro dia”… 

Quando é que brincam?” (Jornal FenProf, out. 2011) 

Brincar é a actividade preferida de qualquer criança… é 

através da brincadeira que a criança consegue viver no 

imaginário. Consegue libertar-se dos seus medos e 

angústias, assim como organizar e definir 

comportamentos e papéis sociais. 

“Brincar é para o seu desenvolvimento tão importante 

como qualquer conteúdo curricular que a escola lhe 

proporcione.” (Jornal FenProf, out. 2011) 

 É neste sentido que o CATL da Associação Pomba da 

Paz-IPSS tenta direccionar o seu trabalho. Neste espaço, 

as crianças realizam os trabalhos de casa, mas também 

têm inúmeros momentos lúdicos ao longo do dia. Têm 

sempre o direito a escolher o que querem fazer/ 

brincar. 
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Todos os meses, é elaborado pela educadora da sala um 

planeamento mensal, no qual são estabelecidos vários 

temas a serem trabalhados. Aqui as crianças realizam 

diversas actividades, umas pré-estabelecidas no 

planeamento, outros por iniciativa das próprias 

crianças. 

 Ao longo destes últimos meses, as crianças deste CATL, 

realizaram diversas actividades alusivas a diversos 

temas, sempre com um sorriso no rosto, com empenho 

e muito entusiasmo. Com a entrada do Inverno, 

participaram num trabalho colectivo na sala. Foi 

desenhado uns bonecos de neve gigantes, onde as 

crianças deram asas à sua imaginação e os decoraram… 

ficaram fantásticos!Alusivo ao carnaval, realizaram 

várias actividades, com diversas técnicas: 

Decorações de balões: pasta de papel 

 

Palhaço Gigante: 

 

Palhaço pequeno: 

 

Desenho Orientado: 

 

Além de todos estes trabalhos, a brincadeira também 

fez parte do dia a dia das nossas crianças… é muito 

gratificante sentir que aqui são felizes! 

Andreia Ramos 
Educadora da Sala de CATL – Sede 

 

 

Prática Pedagógica:  As Cores 

 

 

Um dos temas trabalhados na Sala Azul durante este 

ano lectivo foi as “Cores”. Conversámos sobre as cores, 

aprendemos que há cores primárias – azul, vermelho e 

amarelo – e cores secundárias – verde, lilás, laranja – 

que são cores que obtemos quando misturamos duas 

cores primárias.  

 

Apesar de todas estas significativas aprendizagens sobre 

as cores, salienta-se uma actividade igual a tantas 

outras, mas num local diferente. Fomos fazer o registo 

do que nos rodeia no exterior, de modo a 

representarmos os objectos com as cores que estamos a 

observar no momento. Assim, levámos uma mesa e 

cadeiras para o recreio, com a ajuda do adulto, e 

desenhámos a paisagem que estávamos a observar. 

 

 

Fig.1 – Desenho da casa verde e da árvore. 
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Esta actividade tinha como objectivo estimular o nosso 

olhar e permitir que conseguíssemos corresponder as 

cores que vemos com as que, posteriormente, iríamos 

aplicar no nosso desenho. No entanto, esta actividade 

teve, igualmente, o objectivo de estender os momentos 

educativos e lúdicos ao exterior. Nesta linha de 

pensamento, e como faz referência nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Ministério da 

Educação, 1997, p.39) “O espaço exterior é um local que 

pode proporcionar momentos educativos intencionais, 

planeados pelo educador e pelas crianças. Sendo um 

prolongamento do espaço interior, onde as mesmas 

situações de aprendizagem têm lugar ao «ar livre», 

permite uma diversificação de oportunidades 

educativas, pela utilização de um espaço com outras 

características e potencialidades.” 

No final da actividade duas crianças comentaram entre 

si “Nunca tínhamos feito este trabalho!”. 

Tânia Ferrão 
Educadora da Sala Azul – Edu. Pré-Escolar sede 

 

 

Prática Pedagógica: A Família 

 

As mudanças introduzidas pela sociedade 

contemporânea alteraram a estrutura das famílias. Se 

por um lado a cultura desempenha um papel activo na 

estruturação de uma família, por outro a instabilidade 

física e emocional dos seus membros leva à ruptura da 

estruturação familiar formada até esse momento. 

Actualmente existe uma panóplia de estruturas 

familiares. Com o intuito de levar as crianças a 

entenderem esta diversidade, a procurarem a sua 

identidade e a sua origem, e a perceberem que 

pertencem a um grupo, foram realizadas leituras e 

interpretações de histórias, dramatizações, trocas de 

vivências e ainda partindo da construção da árvore 

genealógica da família da história: “Tanto, Tanto” (em 

grande grupo), as crianças construíram as suas próprias 

árvores genealógicas.  

O registo gráfico foi realizado em mapa préconceptual, 

com o objectivo de levar a criança a estruturar as 

relações de parentesco dos elementos da sua família e a 

identificar a sua origem. Surgiram por iniciativa das 

próprias crianças, diferentes registos com a 

representação desenhada dos elementos da família. 

Ainda a referir que, no grupo da família estão 

intrínsecos sentimentos como o amor e a amizade, e 

emoções de afecto e carinho. Com a leitura e análise de 

diferentes histórias, as crianças começarem a 

demonstrar nas suas vivências diárias, principalmente 

na área da casinha, aquilo que lhes foi lido, reflectido e 

vivido com elas. 

Várias foram as surpresas que as crianças fizeram aos 

elementos da sua família (habitando ou não com a 

criança) e vários foram os “alertas” da equipa da sala 

para que a família se maravilhasse com as ofertas de 

carinho. Passo a citar um diálogo com uma criança, 

durante o acolhimento, “Filipa!!! A minha mãe viu o 

coração (em cartolina, com uma mensagem da filha) na 

almofada e chorou … deu-me muitos beijinhos!”. Outro 

pai passou a vir com maior regularidade ao jardim-de-

infância e a dialogar comigo sobre a sua filha. Outra 

mãe referiu ainda “Já acabaram as surpresas? … Eu 

estava a gostar!”  

Deixo assim, um mimo das vivências e aprendizagens 

das crianças e da equipa da sala lilás. 

 

Filipa Prazeres 
Educadora da Sala Lilás – Edu. Pré- Escolar Espaço Comunitário 
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Diferentes estilos de vida e vivências 

 

O problema do desemprego é sem dúvida um factor de 

desequilíbrio e instabilidade na sociedade. Mas é 

através das famílias dos utentes que frequentam a 

nossa Instituição que o drama desta realidade se torna 

mais claro. O crescimento geral da falta de emprego 

que se verificou nestes últimos anos afectou 

bruscamente a população onde estamos inseridos, 

população esta já fragilizada devido a uma série de 

factores. O aumento da pobreza tem levado grande 

parte destas famílias a uma total ausência de bens e 

serviços para a realização das suas necessidades mais 

básicas como alimentação, vestuário, alojamento e 

cuidados de saúde. 

Tem-se verificado ainda um aumento da criminalidade 

juvenil; o abandono escolar, a burocracia em se 

manterem legais no país, o racismo, e a dificuldade em 

entrarem no mercado de trabalho são alguns dos 

factores que empurram estes jovens para o mundo do 

crime. 

Dentro das famílias que ainda conseguem manter os 

seus postos de trabalho à que dizer que a maior parte 

deles são precários. Trabalham em empresas de 

trabalho temporário, outras nem contrato têm. O 

emprego e tudo que ele integra deu lugar no caso das 

mulheres a 2 ou 3 horas de limpezas numa casa 

particular sujeitando-se a exploração de um trabalho 

mal pago e sem quaisquer direitos. No caso dos homens 

os “biscates” para sub-empreiteiros onde o único direito 

que têm é carregar baldes de massa de manhã à noite 

são a única opção que tem de levar algum dinheiro para 

casa. 

Através de um pequeno estudo que efectuamos a estas 

famílias conseguimos perceber que 38,35% se 

encontram em situação de desemprego. Verificámos 

que dos que se encontram empregados 66% são 

mulheres e apenas 34% são homens. Deste estudo à 

ainda que realçar que 64% das mulheres empregadas 

exercem funções de auxiliares de limpezas e que 58% 

dos homens trabalham na construção civil.  

Estes dados são assustadores, mas somos conscientes 

que esta realidade vai agravar-se cada vez mais, e é 

contra ela que lutamos todos os dias, tentando atenuar 

esta desigualdade e dar aos nossos utentes e famílias o 

que lhes tem sido retirado. 

Contudo cada vez mais famílias optam (forçadamente) 

por privar as suas crianças do serviço que prestamos. 

Mensalmente existem crianças a desistir e a ser 

impedidas de ter um acesso: igual a um direito que esta 

consagrado no Principio 7º aprovado pela ONU em 1959 

e que diz o seguinte: Toda criança tem o direito a 

receber educação e a brincar com os seus pares. 

Esta situação de desemprego leva cada vez mais famílias 

a optar por “tapar buracos” no que respeita à educação 

dos seus filhos, as crianças vão ficando com um vizinho, 

uma amigo ou até mesmo sozinhas quando os pais têm 

que fazer “algumas horas”, sem o direito a ter uma 

rotina estável e actividades pedagógicas adequadas a 

sua faixa etária. São crianças que são obrigadas a 

crescer depressa demais e a passarem ao lado de uma 

fase crucial da sua vida: A infância. 

 

 

 
 
 

Ana Margarida Penedo 
Coordenadora Pedagógica Espaço Comunitário 

Vera Simão 
Administrativa Espaço Comunitário 
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2012: Ano Europeu do Envelhecimento Activo e 

da Solidariedade entre Gerações 

Há muito para viver depois dos 60, e a sociedade está a 

valorizar cada vez mais a contribuição das pessoas 

idosas.  É isso que significa envelhecimento activo: tirar 

mais e não menos partido da vida à medida que se 

envelhece, tanto no trabalho como em casa ou na 

comunidade. 

E isso não só afecta cada pessoa individualmente, mas 

também a sociedade no seu conjunto. 

Uma oportunidade para todos de reflectir sobre o facto 

de os europeus viverem agora mais tempo e com mais 

saúde do que nunca e aproveitar as oportunidades que 

se oferecem. 

O envelhecimento activo pode dar aos idosos do futuro 

a oportunidade de: 

• permanecerem no mercado do trabalho e partilharem 

a sua experiência, 

• continuarem a desempenhar um papel activo na 

sociedade, 

• viverem uma vida o mais saudável e gratificante 

possível.  

É também essencial para manter a solidariedade 

intergeracional em sociedades em que o número de 

pessoas idosas aumenta rapidamente. 

O desafio para todos os que se interessam por estas 

questões será melhorar as oportunidades do 

envelhecimento activo em geral e de levar uma vida 

autónoma, intervindo em áreas tão diversas como o 

emprego, os cuidados de saúde, os serviços sociais, a 

educação de adultos, o voluntariado, a habitação, a 

informática e os transportes. 

O Ano Europeu pretende sensibilizar para estas 

questões e para a melhor forma de as abordar, mas 

acima de tudo procura incentivar os responsáveis a 

estabelecerem objectivos e a tomar medidas para os 

alcançar. O ano de 2012 deverá ir além do debate  e 

começar a produzir resultados palpáveis. 

Neste sentido, a Associação Pomba da Paz-IPSS dando 

continuidade à Programação Anual da Resposta Social 

do S.A.D. participou na Exposição Intergeracional que 

teve lugar no Museu da Cerâmica de Sacavém entre os 

dias 23 e 25 de Maio.  

Das actividades intergeracionais promovidas nas várias 

Respostas Sociais da nossa Instituição fica o registo 

fotográfico das seguintes:  

• Almoços mensais dos utentes do SAD, na Instituição, 

com as Ajudantes de Acção Directa, técnicos e 

crianças. 

• Participação dos seniores nas actividades das salas 

como pintura com mãos e pés  a colorir telas. 

• Confecção de bolos - crianças e seniores e prendas de 

aniversário para os utentes do SAD que estão 

acamados;  

• Nos Aniversários dos utentes levamos um grupo de 

crianças aos domicílios para cantar os parabéns e 

oferecer um bolo e uma prenda realizada pelas 

crianças. 

• Almoços e lanches convívio de comemoração de datas 

festivas. 

• Participação e acompanhamento das crianças nas 

visitas de estudo, passeios e outros lugares de 

interesse. 

 

 

 
Angeles Briones Ramos  

Responsável Técnico do S.A.D. 


