Rede Construir Juntos
EDITORIAL
A felicidade é o bem mais
procurado
no
nosso
Mundo, esta não se
alcança nem se compra –
a felicidade cria-se.
As crianças para serem
felizes precisam de muito
pouco – de uma família
(seja ela qual for) que lhes
dê colo, um q.b. de
autoridade e o mais
possível de autonomia.
Apesar de todas as
famílias quererem poupar
as suas crianças de
experiências
menos
felizes, é desejável que
estes adultos, ao mesmo
tempo, criem condições
para que as crianças
adquiram competências
para o insucesso, sem
nunca deixar de as amar,
nem de as proteger.
As crianças para serem
felizes precisam de muito
pouco – de brincar, que
deve ser mais ou, pelo
menos, tão importante
como aprender. Devemos
deixá-las correr, sujar-se,
fantasiar e exprimir as
suas emoções. Deveria ser
obrigatório brincar todos
os dias.
Será esta a receita para a
felicidade das crianças?
Não há fórmulas perfeitas,
no entanto, como diz Karl
Manheim o que se faz
agora com as crianças é o
que elas farão depois com
a sociedade.
A equipa do IAC - FCJ
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 SORRISO, Associação dos Amigos

do Ninho dos Pequenitos -Instituição
parceira do Polo de Coimbra

A SORRISO, Associação dos Amigos
do Ninho dos Pequenitos, é uma IPSS
que tutela o Ninho dos Pequenitos
desde 2004, sendo esta a única
resposta social que integra.
O Ninho dos Pequenitos é um Centro
de
Acolhimento
Temporário
localizado nas instalações da
Maternidade Bissaya Barreto em
Coimbra. O facto de estar localizado
numa Maternidade e numa zona
central da cidade, proporciona o
acesso a uma variedade de serviços e
equipamentos sociais nas áreas da
saúde e educação o que facilita a
integração na comunidade.
O Ninho dos Pequenitos tem como
finalidade acolher e encaminhar
crianças dos 0 aos 6 anos, que se
encontrem numa situação de perigo
que possa pôr em causa o seu bemestar e desenvolvimento integral.

O acolhimento das crianças surge
como uma medida de proteção
contra maus-tratos, negligência e/ ou
incapacidade educativa dos seus
progenitores, impossibilitando a sua
continuidade no meio familiar.
Funciona 24 horas por dia, sem
interrupções e todos os horários são
flexíveis, com o respeito pelo ritmo
de cada criança e de cada grupo
etário, promovendo assim uma vida
diária personalizada.
Durante o período de acolhimento,
procuramos desenvolver a nossa
atividade de forma interdisciplinar e
interinstitucional,
estabelecendo
parcerias, potenciando todos os
recursos, tendo como objetivo
prioritário o superior interesse da
criança.
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A brincar também se aprende
No dia 6 de Maio, a Associação do Ninho dos
Pequenitos – O Sorriso, recebeu a visita de dois
técnicos do IAC – Fórum Construir Juntos, para a
dinamização de uma sessão sobre Os Direitos da
Criança. Foi uma manhã repleta de atividades
pedagógicas/lúdicas, onde crescidos e pequenitos se
divertiram muito e onde a troca de afetos esteve
sempre presente. Logo de início se estabeleceu uma
relação de empatia o que facilitou as atividades
dinamizadas.
Fomos muito bem recebidos por toda a equipa que
nos mostrou esta “casa” tão bonita e acolhedora.
Sente-se que os seus habitantes ali vivem felizes.
Brincaram, desenharam e assistiram a um episódio
da série infantil “Lucas” sobre o Direito de todas as
crianças ao Amor e à Compreensão. Todas as crianças
estiveram muito alegres, atentas e participativas.

Para assinalar, a Semana de Prevenção dos
Maus Tratos na Infância e Juventude, cuja
temática foi "Direitos da Criança", e no âmbito
da Rede Construir Juntos, foram desenvolvidas
algumas atividades com os alunos do primeiro
ciclo do Agrupamento de Montemor-o-Novo
em Parceria com o CEI+. Esta iniciativa teve
como objetivo dar a conhecer os “Direitos da
Criança” de uma forma dinâmica e informal e
incluiu diversas atividades, tais como:
construção de um puzzle em que as crianças
legendavam imagens com os direitos e deveres
da crianças; visualização de um filme sobre
direitos das crianças e situações em que os
direitos da criança não se encontram
assegurados; construção de cartões com
mensagens acerca dos direitos das crianças e
prevenção de maus tratos infantis. No final,
estes cartões ficaram expostos, presos com
molas em cordas, nas Escolas que participaram.

IAC – FCJ

Associação Cultural
Recreativa e Social de
Samuel
Conta-nos uma História
É com muito orgulho que partilhamos a vitória da
Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel
que ficou em 1º lugar no concurso “Conta-nos uma
história!” na categoria de histórias em formato áudio,
ao nível do pré-escolar, com a história “A que sabe a
Lua”. As crianças do jardim de infância da Instituição,
com a equipa denominada “Os Diabinhos” estão de
parabéns por esta vitória.
A iniciativa “Conta-nos uma história!" foi promovida
pelo Ministério da Educação e Ciência, através da
Direção-Geral da Educação, do Gabinete da Rede de
Bibliotecas Escolares e do PNL em parceria com a
Microsoft. Pode ouvir a história em:
http://erte.dge.mec.pt/index.php?section=469
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Rede Juvenil Crescer Juntos
 Polo de Lisboa

 Polo de Coimbra

Não Fiques de Braços Cruzados, Faz a Tua Parte!

Encontros da Rede Juvenil Crescer Juntos do Polo
de Coimbra – 2015

Os jovens da Rede Juvenil Crescer Juntos do Polo
de Lisboa, realizaram mais um encontro de
trabalho, desta vez em Loures no dia 27 de
junho. Uma agenda muito cheia onde cada um
irá deixar um pouco de si, materializando o
desejo que tem vindo a ser trabalhado desde
janeiro: lançar uma campanha de sensibilização
tendo por base o lema do Ano Europeu para a
Cooperação - O nosso mundo, a nossa dignidade,
o nosso futuro e porque "com um gesto teu
podes mudar o Mundo... não fiques de braços
cruzados e faz a tua parte!" Esta foi a mensagem
de peso deixada pelos membros da Rede Juvenil
do Polo de Lisboa, numa campanha que se
pretende que seja viral.

No dia 22 de Abril, o IAC – Fórum Construir
Juntos dinamizou uma reunião com os jovens
do Centro de Acolhimento do Loreto, em
Coimbra, com o objetivo de apresentar o

projeto “Cooperação para o desenvolvimento”.
Realizaram-se algumas atividades de quebragelo e de preparação para a participação dos
jovens na “Rua dos Saberes”, I Mostra de

Educação Concelhia.

No dia 25 de Abril, estes jovens colaboram com
o IAC- Fórum Construir Juntos nesta iniciativa,
que decorreu na baixa da cidade de Coimbra e
que envolveu dezenas de instituições e

 Polo do Algarve
No dia 25 de Março, os jovens do Polo do
Algarve reuniram-se para começar os trabalhos
sobre o tema "Cooperação para o
Desenvolvimento". Depois de assistirem a um
video e falarem sobre o assunto, foram divididos
em grupos onde definiram o que entendiam
sobre o tema e sugeriram atividades para
realizar ao longo do ano.

3

escolas/agrupamentos do concelho, desafiando
pequenos e graúdos a brincar com jogos

tradicionais.
Apesar da chuva, os jovens da Rede Juvenil
Crescer Juntos mostraram-se empenhados e
entusiasmados, conseguindo atrair e cativar o
público presente a jogar e a divertir-se, com
jogos de outros tempos e não só!

Formação / Outras Informações

Ação de Informação / Sensibilização
“Hiperatividade e Défice de Atenção:
da Infância à Idade Adulta”

 Futuros Eventos
- Intercâmbio Anual da Rede Juvenil Crescer
Juntos, nos dias 6,7,8 e 9 de setembro, em

O IAC-FCJ promoveu, no dia 5 de março de 2015,

Braga.

uma ação de sensibilização/informação com o

- Seminário Anual da Rede Construir Juntos, este

tema “Hiperatividade e Défice de Atenção: da

ano subordinado ao tema “A Maioridade de uma

Infância à Idade Adulta”, dinamizada pela

Rede - Paradigma do Presente, Perspetivas de

Psicóloga Paula Temudo do Hospital Pediátrico
de

Coimbra,

no

Centro

de

Futuro”, no dia 8 de setembro, em Braga.

Acolhimento

Temporário do Loreto, em Coimbra. A ação foi

- Reunião Anual da Rede Construir Juntos, no dia

dirigida às equipas técnicas das instituições

8 de setembro, em Braga.

parceiras da Rede Construir Juntos e aos
elementos dos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à

 Algumas Publicações

Família – Psicólogos, Técnicos de Serviço Social,
Professores e Estagiários. Pretendeu-se deste
modo, clarificar e identificar a Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA);
apresentar formas de atuação - duas grandes
vertentes, a farmacológica e a educacional - e
refletir sobre a sua evolução ao longo da Vida.
Consideramos que foi um espaço de análise e de
debate das principais questões levantadas

acerca desta temática, muito positivo.

POLO MEDIADOR NACIONAL
IAC – FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS
Avenida Fernão Magalhães, nº 676 3º sala 3
3000 – 174 Coimbra
Tel: 239 821 280
Email: iac-fcj@iacrianca.pt
fcj@iacrianca.pt
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