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Editorial 

O tempo passa a correr e, quando olhamos para trás, conhecendo o trajecto que fizemos até aqui, não teremos dúvidas em 

assinalar o trabalho excepcional que a nossa instituição tem feito ao longo destes 30 anos. O sonho dos fundadores, em 

conjunto com a dedicação de todos os trabalhadores, deu corpo ao propósito para que a Pomba da Paz havia de nascer: 

resposta social em creche e jardim de infância, para os filhos dos trabalhadores desta localidade, que na altura,  não tinham 

onde deixar as suas crianças. 

  Desde então, crescemos de forma bastante sustentada, com uma gestão muito criteriosa por parte das direcções que por 

aqui passaram, mas nunca perdendo o fito ao nosso horizonte: prestar a melhor das solidariedades que estivesse ao nosso 

alcance. Objectivo este, que temos vindo até hoje a cumprir, com o contributo inegável de todos os trabalhadores que por 

cá têm passado, alguns dos quais ainda estão connosco.  

  Instituições como a Pomba da Paz, de cariz social e solidário, não ficam, porém, imunes às alterações da sociedade e do 

meio que nos rodeia. Políticas constantes de desinteresse e de pouca preocupação social, têm contribuído para uma cada 

vez mais baixa taxa de natalidade, a par do desemprego e das crescentes dificuldades das famílias, que cada vez mais 

optam por outras soluções. Uns emigraram, outros por não terem trabalho, optam por outras soluções, que não as nossas 

respostas. 

  Na verdade, precisamos todos, famílias e instituições, que a tutela olhe para  nós com olhos de ver, sob pena de se cair nos 

mesmos erros do passado, em que se fazia “caridade” e não solidariedade. Nenhuma sociedade é justa, se não houver 

respeito pela dignidade de cada um, independentemente das suas crenças ou condição social. É pr eciso que não se 

esqueçam destes anos de trabalho e dedicação, que dignificam os verdadeiros valores, que as sociedades modernas devem 

ter no seu horizonte. 

Teremos sempre os nossos braços estendidos, à espera que os agarrem. Tem sido essa a nossa conduta e julgo que assim 

será no futuro. 

  A Pomba da Paz, é composta por uma vasta massa humana, desde trabalhadores a utentes. De membros dos corpos 

sociais a fundadores.  

  Estão todos de parabéns! Da parte que nos toca e citando um poeta, “enquanto houver estrada para andar, a gente vai 

continuar. ”Até breve 

Ricardo Rodrigues 
    Presidente da  Direcção 
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30 Anos de Solidariedade 

Eram sete da manhã do dia dois de Dezembro de mil 

novecentos e oitenta e sete, a Pomba da Paz abria as 

suas portas as crianças da localidade de Catujal, com a 

criação duma Creche e Jardim de infância que era uma 

das necessidades desse bairro de génese ilegal. 

Naquele primeiro dia de actividades, eram dezassete as 

crianças que entraram, onde as esperavam duas 

Educadoras de Infância e duas Auxiliares. Foi o começo 

de uma etapa tão desejada pela população e pela 

Comissão Instaladora, que vinha ansiando e organizando 

havia mais de cinco anos.  

Os dias e os meses foram-se passando e cada vez mais a 

“ Pomba “ voava e se engrandecia de respostas e 

Valências. 

Abriu-se o A T L- Actividades de Tempos Livres: Foi posto 

a funcionar uma sala de Jardim de Infância em Martins 

do Vale; posteriormente foi criada a valência de Creche 

Familiar, e com a abertura do Espaço Comunitário dos 

Terraços da Ponte, foi criada a valência de Apoio 

Domiciliário a idosos e dependentes. 

Muitos foram os utentes que fr equentaram esta 

Instituição; bastantes foram os trabalhadores que deram 

e dão o seu melhor, para que esta “ Pomba “continue a 

voar. 

A todos aqueles, utentes e trabalhadores que passaram e 

aos que continuam activos, um ABRAÇO DE 

SOLIDARIEDADE. 

Arlindo Almeida 

 

As Oliveiras – apanhar azeitona 

É geralmente em Novembro que se realiza à apanha da 

azeitona e por vezes, a prolongar-se até ao mês de 

Janeiro. Em algumas aldeias e vilas ainda se realiza esta 

tarefa como antigamente, sobretudo se a colheita é 

pequena. Processa-se por varejo manual, embora hoje 

simplificada por acção mecânica. 

Em resultado de uma conversa da manhã, os meninos da 

sala amarela resolveram ir observar as Oliveiras que 

existem no Catujal, pois não sabiam de onde vinha as 

azeitonas e o azeite.  

No dia 26 de Outubro, fomos observar as Oliveiras e 

apanhar azeitonas. Depois na sala, os meninos viram um 

filme “Ciclo do azeite”. No fim destas actividades, eles 

ficaram a saber:  

 “Conjunto de oliveiras chama -se um Olival” – 

disse o Gabriel 

 “A Oliveira dá azeitonas” – disse o Patrick 

  “Os senhores apanham azeitonas do chão” – 

disse o Luís 

 “Batem com um pau nas oliveiras para as 

azeitonas caírem” – disse a Mariana 

 “Levam as azeitonas para lavar” – disse a Kateryna 

 “Depois para uma máquina que esmaga as 

azeitonas” – disse o Patrick 

 “Vai para outra máquina que anda com muita 

força” – disse o Gabriel. O David disse: “mexe com 

muita força e depressa”. Isto chama-se 

centrifugar. 

 “Saí um líquido” – disse a Kateryna. “É o sumo das 

azeitonas” – disse o Gabriel. “É o azeite” – disse o 

David 

 “Depois deixar repousar para o sujo (impurezas) 

para ir para o fundo” – disse o Patrick 

 “A seguir o l íquido (azeite) vai para o garrafão” – 

disse o David 

Agora, estamos a curtir as azeitonas que apanhamos 

para depois comer.  
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Vera Cardoso e Paula Costa 
Educadoras Salas Rosa e Amarela – Educação Pré-escolar 

Extensão Norte 
 

 

Halloween Dia das Bruxas 

No dia 31 de Outubro, apesar de não ser uma tradição do 

nosso país, os meninos das salas rosa e amarela foram 

brincar ao Halloween. Passaram por algumas ruas do 

Catujal, paravam nos estabelecimentos comerciais 

dizendo às pessoas “doçuras ou travessuras” e depois 

das pessoas dar umas doçuras, os meninos também 

ofereciam um “fantasminha” como lembrança.  

    
 
   
   

 

Muito Obrigada pela participação! Contribuíram para 

que as crianças tivessem um dia diferente e mais feliz. 

Vera Cardoso e Paula Costa 
Educadoras Salas Rosa e Amarela – Educação Pré-escolar 

Extensão Norte 

 
 

São Martinho 

No dia 10 de Novembro, todas as crianças da instituição 

juntaram-se para fazer a festa das castanhas. 

Começamos por formar 6 equipas com crianças de todas 

as salas. 

 
 
A seguir, cada equipa fez a caça ao tesouro. Tinham que 

descobrir objectos relacionados com o Magusto e a 

história da Mª Castanha. Depois, realizaram uma 

actividade de expressão plástica. Todas as crianças 

levaram uma lembrança deste dia para casa. 
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Depois, fomos para o parque infantil. As crianças 

brincaram nos baloiços e por fim, viram o teatro da 

“Maria Castanha”, realizado pela educadora Vera e 

alguns meninos da sala amarela. 

 

Vera Cardoso e Paula Costa 
Educadoras Salas Rosa e Amarela  

Cris tina  Correia, Natália Moura e Olinda Monteiro 
Ajudantes  de Acção Educativa   

Educação Pré-escolar Extensão Norte 

 

Comunicar entre todos e com todos 

A Sala Azul (sede) tem como tema do Projecto Curricular 

de Turma: “A Comunicação”. Portanto, aproveitamos e 

aproveitaremos qualquer ocasião para comunicar, ou 

seja, para partilhar, participar em algo e/ou tornar 

comum.  

Através da comunicação, os seres humanos e animais, 

partilham diferentes informações entre si tornando o ato 

de comunicar uma actividade essencial para a vida em 

sociedade. Assim sendo, no dia 4 de Outubro – Dia 

Mundial do Animal a Sala Azul esteve aberta à entrada 

dos animais de estimação das crianças. Recebemos uma 

cadela grande, dois cães pequenos e um gato. Foi uma 

interacção entre crianças – animal muito boa. As crianças 

escolheram a figura de um gato ou cão, pintaram e 

levaram para casa o seu fantoche como recordação. 

Agradecemos muito aos pais que colaboraram.   

A Comunicação tem tido real importância na integração, 

instrução e desenvolvimento de qualquer indivíduo na 

sociedade. Mas, queremos ajudar a educar crianças com 

boas maneiras. Por isso, houve necessidade desde cedo 

(neste ano lectivo 2017/2018) criar o hábito de as 

crianças dizerem: Olá, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, 

Obrigado, De Nada, Desculpa, Por Favor e Com Licença. 

Às quais foram chamadas as palavras mágicas porque 

causam reacções aos que escutam. Além disso, 

modificam os sentimentos das pessoas e por esse motivo 

ao longo do ano vamos aprender a preocupar-nos uns 

com os outros, procurando evitar situações de conflito e 

frustração com a ajuda de várias histórias.  

 

Já lemos por exemplo: “Leonor, pede por favor”. Dos 

fantoches disponíveis na Área da Biblioteca, ou a 

construção de outros, como por exemplo: “O Cuquedo” 

onde explorámos o sentimento de assustado e medo. E 

também das caras associadas a cada sentimento 

disponíveis na mesma área de trabalho. 

   

Fizemos uma salada de frutas do Outono onde mais uma 

vez pedimos a colaboração dos pais e tivemos 

receptividade de praticamente todos os pais, pois as 

crianças trouxeram no dia 18de Outubro: Castanhas, 

Diospiros, Nozes, Uvas, Laranjas e Romãs. Exploramos a 

textura, a cor e o formato da fruta. E no fim, tivemos 

uma pequena partida: numa caixa surpresa as crianças 

colocaram a mão e sentiram um ouriço do castanheiro. 

 

O termo “Comunicação” também é utilizado como meio 

de ligação entre “dois pontos”, por exemplo, os meios de 
transporte, ou as telecomunicações. Sendo possível 
estimular vários tipos de comunicação (verbal/não 
verbal) teremos muito por explorar durante este ano 

letivo. 
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Miriam Ventura 
Educadora  Sala Azul   

Natália Perei ra e Hermínia Frota 

Ajudantes  de Acção Educativa   
Educação Pré-escolar Sede 

 
Os direitos das Crianças 

 

As Nações Unidas, pela primeira vez, aprovaram um 

documento que estabeleceu os direitos das crianças de 

todo o mundo no dia 20 de Novembro de 1959. 

Na Declaração dos Direitos das Crianças ficaram 

estabelecidos dez princípios que todas as crianças 

deviam ver respeitados. 

Na Convenção sobre os Direitos das Crianças, em 1989, 

estes deveres para com as crianças passaram a ser 

obrigações, por lei.  

 
1ºPrincípio 

Toda criança será beneficiada por estes direitos, sem 

nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, l íngua, 

religião, país de origem, classe social ou situação 

económica. Toda e qualquer criança do mundo deve ter  

seus direitos respeitados. 

2ºPrincípio 

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. 

3ºPrincípio 

Desde o dia em que nasce, toda a criança tem direito a 

um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de 

um país. 

4ºPrincípio 

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. 

5ºPrincípio 

Crianças com deficiência física ou mental devem rec eber  

educação e cuidados especiais exigidos pela sua condição 

particular. Porque elas merecem respeito como qualquer 

criança. 

6ºPrincípio 

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. 

7ºPrincípio 

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! 

8ºPrincípio 

Seja numa emergência ou acidente, ou em qualquer 

outro caso, a criança deverá ser a primeira a receber 

protecção e socorro dos adultos. 

9ºPrincípio 

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. 

10ºPrincípio 

A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de 

preconceito, seja de raça, religião ou posição social. Toda 
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criança deverá crescer num ambiente de compreensão, 

tolerância e amizade, de paz e de fraternidade universal. 

Integrado na actividade proposta pela Comiss ão Social de 

Sacavém, para assinalar o Dia dos Direitos da Criança, o 

tema foi abordado na sala Laranja. Para introduzir a 

temática utilizámos o livro “Direitos das Crianças” da 

autoria de Maria João Carvalho, da Evereste Editora. No 

início não foi um tema que despertasse muito interesse, 

mas ao longo da história foram surgindo questões. 

Quando lhes perguntei quais eram os direitos das 

crianças responderam: 

“Ter família”- Lyane 

 “Ter casa “ - Nelson 

“ Ir à escola” -Débora 

“ Comer comida saudável e ter nome “- Núria 

“ Ir ao médico”- Tiffany 

A partir da história e da nossa conversa em grupo 

decidimos fazer um painel em conjunto sobre o que nós 

aprendemos sobre este tema. 

 

Ana Simplício  
Educadora  Sala Laranja – Educação Pré-escolar  

Espaço Comunitário 

 

Adaptação à Creche – um novo mundo de 

relações 

 

A adaptação revela ser um momento sensível não só 

para as crianças que frequentam a creche pela primeira 

vez, como para os pais, educadores de infância e 

auxiliares da acção educativa. Todos nós gostamos de ver 

as nossas crianças felizes, porém neste período temos de 

dar tempo ao tempo para que as di versas relações se 

estabeleçam. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Na sala verde, esta transição da família para a creche, foi 

realizada com tranquilidade. Com o desenrolar do tempo 

e com uma rotina estável, cada criança, a seu ritmo foi 

ganhando confiança e segurança. Uma rotina estável 

transmite segurança, pois com o tempo a criança fica a 

conhecer a sucessão dos vários momentos. Cada criança 

foi estabelecendo relações de segurança com os 

diferentes adultos da sala. Com muito carinho, atenção, 

colinho, abraços, beijinhos, brincadeiras, conseguiu-se 

passar de um período onde se podia ouvir choros, amuos 

e birras, para cantorias e risotas. No entanto, estas 

relações trazem novos desafios à criança, a partilha da 

atenção do adulto é difícil  para as crianças pequenas, 

contudo a criança é capaz de ser astuta o suficiente para 

empurrar e morder quando quer o adulto só para si. 

Cabe a nós, adultos, mostrar-lhe que não somos só da 

criança, mas que pertenc emos todos a uma comunidade. 

Na primeira reunião de pais foi proposto aos mesmos 

respondessem à pergunta: “O que sentiram/sentem 

relativamente à entrada do/a filho/a na creche?” 

Diversas foram as respostas, se para a maioria dos pais 

os sentimentos foram de ansiedade, preocupação e 

medo, para outros os sentimentos foram de alegria, 

felicidade e orgulho, também ouve quem se sentisse 

curioso. Sentimentos que são legítimos de se sentir, pois 

tal como um pai descreveu, “… porque foi o primeiro dia 

do meu pequenino e único. Não sei explicar!”. 

 

 

Criança 

Creche – 

educador e 

auxiliares 

Crianças do 

restante 

grupo 

Família – 

pais, avós, 

etc…  
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Existe uma panóplia de estratégias para ajudar pais e 

crianças neste período. A psicóloga Filomena Silva (2007) 

refere que: 

 

 “ (…) conversem com ele [bebé-criança] sobre a 

creche, os educadores e os meninos com que 

vão brincar.” (p. 29) 

 “Diversifiquem as pessoas que estão em 

contacto com o bebé algum tempo antes da 

entrada para a creche, permitindo que este se 

sinta confiante com outras pessoas para além 

dos pais.” (p.29) 

 “Enquanto ainda tiverem o bebé ao vosso colo 

digam-lhe que vão trabalhar e que depois o vêm 

buscar. Dêem-lhe beijinhos e entreguem-no ao 

educador, procurando não demonstrar 

ansiedade: mostrem-se bem dispostos e 

confiantes. Assim que o bebé estiver no colo do 

educador não prolonguem o momento de 

separação e saiam do seu campo visual.” (p.29) 

 

O pediatra Paulo Oom (2017) indica: 

 

 “ (…) fazer da ida para a escola um processo 

gradual, aumentando diariamente o tempo fora 

do contacto com os pais. (…) Esta integração 

plena no horário da creche é muito importante 

para a socialização da criança com as 

educadoras e com as outras crianças, e permite-

lhe adaptar-se à sua nova vida de uma forma 

mais rápida.” (p.41) 

 “ (…) deixar a criança levar para a escola um dos 

seus brinquedos preferidos, como uma boneca 

ou uma bola, que funcionam como uma 

representação da sua casa (e dos seus pais) no 

mundo novo da creche.” (p.42) 

 “Também facilita se os pais seguirem uma 

rotina, deixando a criança no mesmo local, à 

mesma hora e com a mesma auxiliar ou 

educadora.” (p.42) 

 

Segundo Silva (2007) é natural que a criança chore após a 

separação, visto ser essa a linguagem que possui para 

manifestar desagrado. Enquanto educadora de infância, 

posso mencionar que um período de adaptação realizado 

com calma, mimos, atenção, carinho e muita paciência, 

tranquiliza e dá segurança tanto às crianças como aos 

pais.  

 
Filipa  Prazeres  

Educadora  Sala Creche – Creche  
Sede 

 

Bibliografia: 

 Silva, F. (2007). Creche – como facilitar a 

integração. Revista Coisas de Crianças, nº1,29. 

 Oom, P. (2017). Voltar à creche sem stress. 

Revista Pais e Filhos, nº320, 40 – 44. 

 

Prática Pedagógica: O Outono 

O Outono resolveu finalmente chegar, com a sua 

chegada tirámos a história “Vamos ao bosque” da 

prateleira. A história conta as descobertas feitas pela 

menina Tina numa ida ao bosque com o pai. De forma a 

também nós podermos verificar algumas alterações 

operadas na natureza com a chegada da nova estação 

(há tanto já anunciada, mas sem características próprias 

visíveis) decidimos ir, não ao bosque, mas ao parque 

infantil  junto ao nosso jardim-de-infância. Nesta ida ao 

parque para além de aproveitarmos para brincar, brincar 

e brincar nos equipamentos aí existentes, observámos as 

árvores, pisámos e apanhámos a matéria prima para a 

actividade que a seguir fizemos: 

- Decalque de folhas com lápis de cera e 

consequentemente exploração da sua textura. Seguida 

da comparação das folhas com a textura de outros 

materiais: algodão, lixa, lã...com esta exploração 

adquirimos novo vocabulário – áspero, macio, rugoso… 

 

- Vimos o limoeiro no quintal da tia da Cristiana e 

apanhámos o limão. Aprendemos o nome desta árvore – 

limoeiro. Na sala provámos e descobrimos que este fruto 

tem um sabor ácido. 

- Na nossa chegada à Instituição vimos as laranjeiras que 

ai existem, atrás da secretaria, e apanhámos algumas 

laranjas e também as levámos para a sala. Com estas 

decidimos fazer um delicioso e saudável sumo de laranja 

natural para acompanhar o nosso almoço. Enquanto 

exprimíamos as laranjas explorámos algumas noções 

matemáticas: contámos quantas laranjas estavam dentro 

e fora do cesto; explorámos noções de inteiro e metade; 

cheio/vazio; à frente/atrás. 
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A nossa curiosidade acerca da natureza não ficou por 

aqui e após o magusto quisemos descobrir “onde/como 

nascem as castanhas”. A mãe do R.R trouxe uma ramada 

de castanheiro com ouriços da Sertã e assim após 

observação deste precioso elemento da natureza e com 

a ajuda que pedimos à Sofia (Directora Pedagógica) na 

procura e impressão da imagem de um castanheiro 

(dado não termos nenhum perto) ficámos a conhecer de 

onde vem as castanhas. 

 

A nossa próxima descoberta passa por querermos saber 

“como é que as árvores estão presas ao chão” 

“O trabalho relacionado com a natureza oferece-nos a 

possibilidade de observar os fenómenos na sua mudança 

e dinâmicas objectivas… levando a criança a enfrentar -se 

com coisas novas, incompreensíveis, surpreendentes…  

A diversidade de formas, cores… que se encontram em 

constante movimento e variação fomentam o espírito de 

observação, bem como o refinamento da sensibil idade… 

A observação conduz à curiosidade… e esta à procura da 

explicação para os fenómenos incompreensíveis: 

procuram-se as diferentes relações, mesmos as causais, 

da origem do fenómeno e utiliza-se para a explicação de 

todos os factos que se conhecem…comparam-se entre si 

os factos que se observam e criticam-se as opiniões de 

umas e de outras… joga-se com a imaginação – superam-

se dificuldades, criam-se instrumentos… combinam-se e 

incluem-se imagens conhecidas em novos tratamentos 

originais… consolidam-se ideias…” Ferreira, M. (1989) O 

Fio da Meada, 2ª edição, edições asa, p. 227. 

Ana Moreira 
Educadora  Sala Azul   

Educação Pré-escolar Sede 
 

Aconteceu… 

Este ano comemorámos o Magusto de uma forma um 

pouco diferente: caça ao tesouro, teatro «Maria 
Castanha» e uma ida ao parque.  
Maria Castanha é o nome da personagem principal da 

nossa história/teatro. Esta menina, descobre que ter 
amigos é bom e comer castanhas quentinhas também.  
 
Provérbios Populares:  

 
"Veräo de São Martinho säo três dias e mais um 

bocadinho."  
"Vindima em Outubro que o São Martinho to dirá."  

"Se o Inverno não erra o caminho, tê-lo-ei pelo São 
Martinho."  

 

Projecto «Heróis da Fruta - Lanche Escolar 
Saudável» 2017-2018 

 
Pelo 5º ano consecutivo, a Instituição participa, na 7ª 

edição  projecto «Heróis da Fruta - Lanche Escolar 

Saudável» Missão do Ano: "Legumes para aumentar os 

Super Poderes" . 

"Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável" actualmente 

o maior programa gratuito de educação para a saúde em 

Portugal, concebido especificamente para motivar as 

crianças entre os 2 e os 10 anos a adoptar e manter 

hábitos saudáveis na sua rotina diária, através de um 

modelo motivacional inovador desenhado para jardins 

de infância e escolas básicas do 1º ciclo, com os 

seguintes objectivos pedagógicos:  
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 Incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os 

dias, na escola e em casa.  

 Conhecer a importância dos alimentos 

saudáveis para a manutenção da saúde.  

 Encorajar as crianças a orgulharem-se de 

praticar um estilo de vida saudável.  

 Despertar a comunidade para os benefícios das 

pequenas mudanças nos hábitos diários.  

 
A Directora  Pedagógica 

Sofia Costa 
 

 
 
 

Resposta Social CRECHE FAMILIAR - Que 
Futuro? 

A modificação da estrutura familiar, traduzida na maior 

intervenção da mulher no mercado de trabalho, deve-se, 

entre outras causas, à necessidade de equilíbrio do 

orçamento familiar, ao desejo do desempenho de um 

papel activo na vida social ou ainda ao des ejo da sua 

realização profissional.  

Assim, a implementação de equipamentos para crianças, 

que não podem estar com a família durante uma parte 

do dia, impõe-se cada vez mais, como forma de ajuda à 

criança em primeiro lugar, à família e à sociedade.  

É nesta perspectiva que surge a Creche como resposta 

social, onde a criança deve ser acolhida, amada e 

respeitada na sua originalidade e ajudada a crescer 

harmoniosamente. Dado que os primeiros anos de vida 

são decisivos para o seu desenvolvimento integral.  

Tendo em conta esta realidade e, numa tentativa de dar 

resposta às necessidades da comunidade a Associação 

Pomba da Paz criou a valência de Creche Familiar em 

1992 através do recrutamento de amas participantes na 

Acção de Formação "Intervir para humanizar". 

O que é? 

Resposta social desenvolvida através de um serviço 

prestado por pessoa idónea devidamente licenciada para 

o efeito pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) a 

qual mediante pagamento, cuida na sua residência, de 

crianças até aos 3 anos de idade ou até atingirem a idade 

de ingresso nos estabelecimentos de educação pré-

escolar. Pode ser realizada em regime livre, isto é, de 

contratação directa com as famílias sob a forma escrita, 

ou desenvolvida no âmbito de uma instituição de 

enquadramento, designando-se, nesse caso, por creche 

familiar.    

Objectivos: 

Visa facilitar a conciliação da vida familiar e profissional 

do agregado familiar da criança e proporcionar à criança, 

em colaboração com a família:  

a) Um ambiente seguro e familiar;  

b) As condições adequadas ao seu desenvolvimento  

integral, num ambiente de segurança física e afectiva;  

c) Os cuidados adequados às suas necessidades e bem-

estar.  

A Ama assegura à criança cuidados individualizados ao 

nível do apoio na alimentação, da saúde, da higiene e do 

descanso, proporcionando actividades de acordo com a 

idade, motivação e interesse da criança no contexto de 

uma relação afectiva que garanta o desenvolvimento 

integral da criança, da sua personalidade e das suas 

potencialidades.  

 Nota: A actividade de Ama só pode ser exercida 

mediante autorização emitida pelos serviços 

competentes do ISS, I.P. e esta depende da verificação 

dos requisitos e condições estabelecidos no Decreto-Lei 

n.º 115/2015, de 22 Junho, e restante legislação 

complementar. 

Inscrição, Selecção e Contratação de Amas – O que  

mudou? 

Com a aplicação do Decreto-Lei n.º 115/2015, de 22 

Junho, a Associação Pomba da Paz (e todas as outras 

IPSS’s que têm Creche Familiar) ficaram muito l imitadas 

ou até impossibilitadas de admiti r novas amas, uma vez 

que, passou a ser exigido à requerente um de dois 

requisitos:  

 Possuir uma qualificação de dupla certificação, 

obtida por via das modalidades de educação e 

formação do Sistema Nacional de Qualificações, 

que integre unidades de formação de curta 

duração do Catálogo Nacional de Qualificações 

na área dos serviços de apoio a crianças e 

jovens; ou ter concluído, com aproveitamento, 

as unidades de formação de curta duração do 

Catálogo Nacional de Qualificações na área dos 

serviços de apoio a crianças e jovens; Quem 
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possuir formação de nível superior em educação 

de infância ou puericultura está dispensado da 

formação referida nos pontos anteriores; 

 Experiência (comprovada) adquirida no cuidado 

de crianças, durante pelo menos um ano, nos 

últimos dois anos. 

Desde 1992 que a Associação Pomba da Paz – IPSS, 

aceita inscrições para ama, visita as suas casas, faz 

entrevistas, avalia as candidatas, integra-as em contexto 

de formação de trabalho (creche e creche familiar), faz a 

sua avaliação e contratação e, posteriormente, 

monitoriza o trabalho, faz formação e avaliação contínua. 

Por esse motivo, a legislação deveria ter pensado nas 

amas que vão exercer a sua actividade numa instituição 

de enquadramento, estabelecendo para estas um regime 

especial. As Instituições que, desde há anos, têm Creche 

Familiar deveriam poder ver certificadas estas boas 

práticas de trabalho, uma vez que são as próprias 

Instituições de indeferem o processo de uma candidata 

quando esta não reúne os requisitos necessários, sejam 

eles psicossociais ou habitacionais. Fazemos votos que o 

legislador proceda à alteração da lei neste sentido, para 

que as Instituições como a nossa possam continuar a ter 

Creche Familiar/Amas, oferecendo, às famílias, a 

prestação de um serviço de ama legalizado.   

A Creche Familiar, enquanto Resposta Social de 

QUALIDADE, é uma boa opção para crianças até aos 18 

meses; aqui encontramos um “prolongamento da casa”, 

pais e crianças encontram um ambiente securizante 

onde a criança beneficia do contacto com a família da 

ama e rotina diária, assim como, com o contacto com 

mais três crianças e uma educadora. A partir desta idade, 

as crianças procuram outras actividades, querem 

“conhecer o mundo” e necessitam de outro tipo de 

trabalho educativo que encontram na sala de Creche.   

Por forma a operacionalizar que esta transição entre 

Ama -> Creche ou Creche -> Pré-Escolar, a Equipa 

Pedagógica (Directora Pedagógica, Amas, Educadoras) 

tem vindo a reflectir sobre a forma mais adequada de 

como estes processos de transição devem ocorrer e a 

dinamizar algumas actividades de articulação entre estas 

respostas sociais, estando prevista a implementação de 

dois projectos nesta área para o início de 2018.  

Constatamos que a sensibilização que temos vindo a 

fazer ao longo destes anos, quer a pais quer junto das 

amas que trabalham na Instituição deu frutos: 

comparando com anos lectivos anteriores, o número de 

crianças a transitar de Creche Familiar para Creche, 

quase completa a lotação da sala (caso todas 

permaneçam na Instituição). Esse facto é posi tivo mas 

deparamo-nos com o constrangimento de a oferta não 

corresponder à procura, na integração de novas crianças 

que iniciam frequência na sala dos 2 anos pela primeira 

vez. Este constrangimento, seria facilmente ultrapassado, 

caso a Instituição pudesse abrir mais vagas em Creche 

para podermos dar resposta às crianças que s e 

encontram em lista de espera. 

A Directora  Pedagógica 

Sofia Costa   
 
 

O Serviço de Apoio Domiciliário 

Um dos grandes desafios das sociedades actuais é o 

cuidar dos seus idosos. A mudança de uma sociedade 

predominantemente jovem, para uma sociedade 

envelhecida acontece em 50 anos e nem as famílias, nem 

os governos acompanharam esta alteração estrutural. 

Este fenómeno reconhecido na actualidade como 

universal, abrange tanto os países desenvolvidos como 

os em desenvolvimento, prevendo‐se que com o passar 

dos anos assuma proporções cada vez mais significativas 

e preocupantes. 

O aumento da esperança média de vida, conjugado com 

uma natalidade insuficiente para a simples reposição de 

gerações, faz com que Portugal enfrente actualmente 

uma realidade que começa a ganhar um impacto social 

relevante: baixas taxas de natalidade e de mortalidade, 

com o aumento significativo dos idosos no conjunto da 

população do país. (Pau Fonseca, 2005). 

Estima-se dentro de 40 anos existam “ … 35,72% de 

pessoas com 65 e mais anos e 14,4% de crianças e 

jovens, apontando a longevidade para os 81 anos”. 

(Governo de Portugal,2012). 

 

 
Fonte: INE  
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Até há poucas décadas, cabia à mulher o papel de 

cuidadora, das crianças e dos idosos no seio familiar. 

Com a sua entrada no mundo do trabalho e até com a 

constituição de novos tipos de famílias (como as 

monoparentais, as unipessoais, etc) “há que criar novas 

formas de assistência que promovam a manutenção da 

qualidade de vida do idoso de preferência no domicílio, e 

que não sobrecarreguem a família, de forma a diminuir a 

sua vulnerabilidade física e psicológica”(Sequeira 2010). 

Segundo o censo de 2011 (INE, 2012) cerca de 400 mil 

idosos vivem em Portugal sós e 804 mil em companhia 

de pessoas também idosas. 

Desta problemática surgem então respostas sociais, 

como o Serviço de apoio domiciliário; os centros de 

convívio e centros de dia; centros de noite; centros de 

acolhimento familiar; estruturas residenciais e centros de 

férias e lazer, que têm como objetivos promover a 

autonomia, a integração social e a saúde dos idosos. 

Em 2001 a Associação Pomba da Paz abre a resposta 

social de Serviço de Apoio Domiciliário para 25 utentes, 

proporcionando apoio e cuidados personalizados a 

indivíduos em situação de dependência física e/ou 

psíquica e que não possam assegurar a satisfação das 

suas necessidades básicas e ou a realização das 

actividades instrumentais da vida diária, nem disponham 

de apoio familiar para o efeito. O SAD presta os seguintes 

serviços básicos: 

 Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

 Higiene habitacional, estritamente nec essária à 

natureza dos cuidados prestados; 

 Fornecimento e apoio nas refeições, 

respeitando as dietas com prescrição médica; 

 Tratamento da roupa do uso pessoal do utente; 

 Actividades de animação e socialização, 

designadamente, animação, lazer, cultura, 

aquisição de bens e géneros alimentícios, 

pagamento de serviços e deslocação a entidades 

da comunidade; 

 Serviço de teleassistência. 

Sendo que o envelhecimento é hoje um processo cada 

vez mais real e complexo, é vital que este fenómeno seja 

encarado de forma global e integrada. Há muito a fazer, 

quer na discriminação com base na idade quer na 

sustentabilidade das diferentes gerações. É fundamental 

que as instâncias produtoras de políticas sociais se 

preparem para as transformações que começaram a ter  

lugar. 

Neste sentido, importa promover um envelhecimento 

activo aliado ao conceito de bem-estar e de qualidade de 

vida (Sousa et al., 2003), uma vez que viver não se 

restringe apenas a uma forma de subsistência, mas sim 

uma forma de promoção de saúde em vez da doença 

(Squire,2005). Há que promover a educação 

intergeracional, objectivar e estimular a participação 

social  e o exercício de cidadania do idoso. “…A noção de 

envelhecimento activo, proposta pela OMS, como 

objectivo das políticas sociais e de saúde, definida 

enquanto processo de optimização das  oportunidades de 

saúde, participação e segurança, remete para a ideia de 

melhoria da qualidade de vida conforme as pessoas 

envelhecem” (Osório, 2007.p.59) 

Os cuidadores formais e informais terão um papel 

fundamental neste desafio: neste sentido urge inves tir 

em profissionais com uma formação pessoal e 

profissional que possa responder às necessidades idosos 

proporcionando-lhes, assim, uma boa qualidade de vida. 

Mas além dos cuidadores, este deverá ser um projecto 

em todos temos que estar envolvidos e comprometidos: 

os governos, as instituições, as famílias e os jovens, que 

serão os idosos de amanhã. Há que capacitar as 

diferentes gerações para a promoção da solidariedade, 

“cultivar relações harmoniosas e produtivas entre as 

gerações, especialmente para favorecer a dignidade 

humana, a paz e a justiça social” (Quebec,1999, p.1)  

 

Susana Rodrigues 

Direcção Técnica Serviço de Apoio Domiciliário 
 

 


