
Parentalidade Positiva



A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, 
fundada em 1996, é uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social que promove iniciativas 
de apoio social junto da população vulnerável. 
A Instituição desenvolve a sua ação social em 
diferentes equipamentos implantados em diversas 
freguesias do concelho, com o objetivo de praticar 
a solidariedade social nas áreas da Infância, da 
população idosa e da comunidade em geral, de 
forma a melhorar a qualidade de vida da população 
residente no Município de Gondomar e/ou nos 
concelhos limítrofes.
 
A Câmara Municipal de Gondomar, ao abrigo 
do artigo 10º da Portaria nº 229/2018 de 14 de 
Agosto, convidou a Santa Casa da Misericórdia de 
Gondomar como Entidade Coordenadora Local 
da Parceria (ECLP) para o desenvolvimento do 
Programa Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social – 4G nos seguintes territórios de 
intervenção: Freguesia de S. Pedro da Cova; União 
das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom 
e Jovim; União de Freguesias de Foz do Sousa e 
Covelo; União de Freguesias de Medas e Melres; 
Freguesia da Lomba.

Assim, nasceu o Projeto TEIIA CLDS-4G, cuja 
operação teve início a 18 de março de 2020 e terá 
a duração de 36 meses.

Este Projeto, cujo Plano de Ação contempla 24 
atividades, debruça a sua intervenção sobre o 
Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação e 
sobre o Eixo II – Intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil. Como tal, tem em 

vista a promoção da inclusão social de grupos 
populacionais que revelam maiores níveis de 
fragilidade social no território de intervenção, 
nomeadamente desempregados, crianças, jovens 
e famílias vulneráveis, entre outros, através de um 
Plano de Ação, a executar em parceria, mobilizando 
para o efeito a ação integrada de diferentes 
agentes e recursos localmente disponíveis.
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QUEM 
SOMOS?
As atividades são levadas a cabo por uma Equipa Técnica multidisciplinar, com formação 
superior, nomeadamente nas áreas de Psicologia, Serviço Social e Educação Social. 
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Plano de Ação
Emprego, Formação e Qualificação

Plano de Ação
Intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil    

1. Gabinete “Rumo ao Emprego”;

2. Empodera-te;

3. Empreendedorismo no Feminino;

4. Captar Valor(es);

5. Em rede para Incluir;

6. (Re)cria-te;

7. Conversas empreendedoras;

8. Clube do Empreendedor (concurso de ideias);

9. Empreendedor Mais;

10. Viagem pelas Profissões;

11. Literacia Digital;

12. Encontro: Emprego e Empreededorismo. 

13. Academia da família;

14. Sobre Rodas;

15. Cuidar de Quem Cuida;

16. Guia para a Inclusão;

17. Respeit(Arte);

18. Enredo: Não te enredes na rede;

19. Oficinas Criativas;

20. Interger@ções;

21. Descobrir +;

22. Humanfulness: O Heartfulness associado ao Mindfulness na educação;

23. TEIIA Newsletter;

24. Encontro: “Pais felizes, filhos felizes… famílias felizes.” 

As nossas atividades
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A TEIIA newsletter
Com a TEIIA Newsletter pretende-se criar um 
veículo de informação e conhecimentos sobre o 
trabalho e a intervenção desenvolvida pelo Projeto, 
ao longo dos 36 meses de operacionalização do 
mesmo, com o objetivo de promover e partilhar, 
com as famílias destinatárias e comunidade em 
geral, as ações e atividades desenvolvidas, bem 
como temas de interesse que promovam o seu 
bem-estar.

Esta primeira edição, dará especial destaque 
ao tema da Parentalidade Positiva, dando a 
conhecer as atividades do Projeto que têm vindo 
a ser dinamizadas no âmbito desta temática, bem 
como partilhar com as famílias e comunidade em 
geral conhecimentos e curiosidades facilitadores 
de um melhor desempenho nas relações familiares, 
sobretudo numa fase tão desafiadora como a que 
nos encontramos a ultrapassar.

teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt
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A Parentalidade Positiva
O que há de mais profundamente apaixonante 
do que ter nas mãos e no coração a oportunidade 
de educar e criar uma criança? Diria quase nada. 
No entanto, é preciso coragem e coerência. Ao 
sê-lo mergulhamos numa corrente de desafios, de 
sentimentos altamente felizes, mas também na 
vivência de sentimentos dolorosos, de medos, 
que poderão justificar o desistir, o desânimo. 
Ambos os sentimentos convivem de forma plena, 
numa conexão profunda, colmatando num reforço 
de confiança para enfrentar a vida e os obstáculos.

Nalgumas circunstâncias, apesar das nossas 
melhores intenções, poderá ser difícil manter o 
equilíbrio emocional, a aflição das emoções e 
implementar, assim, a estratégia para fazer o que é 
preciso ser feito. As crianças beneficiam de regras 
consistentes e limites saudáveis, que as levam a 
sentir-se seguras pois, simultaneamente, sabem 
que os pais se preocupam com elas e se esforçam 
para as apoiar nas diversas dimensões da sua vida: 
família, escola, amigos e comunidade.

O comportamento que empreendemos com 
os nossos filhos, muitas das vezes reflete as 
expectativas que temos acerca dos mesmos 
como, por exemplo, como devem comportar-se 
na escola, que amigos devem ter, como devem 
controlar as birras. Tendencialmente decidem o 
nosso comportamento e condicionam as nossas 
escolhas parentais. Torna-se problemático, quando 

para limar estas expetativas, percebemos que 
nos encontramos numa espiral de agressividade 
e pensamentos destruidores da nossa função 
parental. 

Participar de forma presente, ativa e consciente 
no processo de crescimento de uma criança é 
fundamental para a sua saúde e desenvolvimento 
harmonioso. O uso das competências da 
parentalidade positiva integra um conjunto de 
aptidões, inatas e adquiridas, que são essenciais 
para a consistência do modelo e comportamento 
parental adotado. Quando conseguimos libertar os 
pais da sua atitude de defesa, de forma a que os 
mesmos ouçam as suas próprias necessidades, 
assim como as exigências dos filhos, podemos 
confiar que as suas reações serão positivas, 
coerentes e construtivas.

O ser humano traz consigo o potencial necessário 
para embarcar num prazeroso trabalho interno, 
aperfeiçoando a arte de cuidar e educar, 
significando que a partir desse momento têm que 
estar sempre lá, saboreando cada momento, com 
empatia e com uma comunicação honesta. Não há 
truques instantâneos para aplicar a cada interação 
(pais-filhos) os pressupostos da parentalidade 
positiva, mas com certeza há razão para insistir e 
devolver à relação o seu propósito, o não recurso à 
violência, a criação de regras e limites, priorizando 
o superior interesse da criança. 

Recuperar da falta de cuidado e respeito na 
infância, como ser tratado com amabilidade, 
pode influenciar a trajetória para o mundo da 
adultez, com reflexos de sombra, o que amolece 
a suavidade, mas também a força para abrir 
caminhos protetores e securizantes.
 
Demonstrar aos filhos preocupação sobre as 
dificuldades e necessidades num determinado 
momento, traz à atenção a necessidade de buscar 
formas mais sensatas e equilibradas de interagir 
com os nossos filhos.

Promover nos pais novas competências e 
reforçar a consistência das já existentes permite 
uma adaptação ao desafio de ser pai ou mãe, 
numa sociedade marcada pela velocidade das 
mudanças. A aquisição destas habilidades 
enquadra-se nas competências da inteligência 
emocional e é fundamental para o nosso 
bem-estar, numa harmonia entre corpo e mente. 
Nos vários papéis que os pais têm na sociedade, 
a vida frenética e a pressão que está subjacente 
a cada um desses papéis, acresce o inquietante 
papel parental que, apesar das melhores das 
intenções e inigualável amor, o amor incondicional, 
a influência do piloto automático, subtilmente fecha 
a porta a um registo mais positivo, no que toca à 
parentalidade positiva. Este universo faz com que 
a criança esteja, hoje em dia, e cada vez mais, 
privada de ver garantidos os seus Direitos.
À medida que nos tornamos mais conscientes, 
que começamos a ver cada filho como único, cada 
momento como uma oportunidade e a confiar 
com otimismo, tornamo-nos pais ainda mais 

comprometidos com um propósito, que talvez 
possa ser, ver nos filhos a nossa melhor versão. No 
sussurro, no abraço forte e seguro, mas também 
no ordenar, no fazer parar, no comunicar com 
expectativas, está o desafio diário da parentalidade 
que, a cada dia, permite aperfeiçoar a forma como 
estamos no mundo e com os nossos filhos.

Torna-se evidente e uma conclusão irrecusável que 
a prática de um comportamento parental positivo, 
permite diminuir e prevenir as situações de risco e 
perigo na infância.
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percecionamos que algo não está a correr como 
idealizado. Não é importante se demora tempo, se 
a mudança é rápida, pois cada momento deixará 
uma herança na nossa história de pai ou mãe e, 
lá longe, estará refletido o melhor de nós. 

Não há dúvida que os altos e baixos na relação 
com os filhos são naturalmente normativos, 
pois não podemos estar bem e atentos a todo o 
momento, no entanto é possível atenuar, fazendo 
escolhas sensatas, reconhecendo o que é preciso 
trabalhar e reparar. 

É genuíno à essência da parentalidade viver esta 
experiência com significado, com orgulho e com 
clareza, reforçando a importância de humanizar 
o cuidar e o educar. 

 

Hoje em dia, a sociedade cada vez mais 
comprometida com o desafio da parentalidade, 
tem dado espaço à capacitação dos profissionais 
neste domínio. Embora não haja manuais e 
conselhos perfeitos, há o olhar e o respeito para o 
esforço que os pais fazem diariamente, que pode 
despertar sentimentos de segurança e a opção de 
querer prosseguir na aproximação do pai ou mãe 
que desejamos ser.

Se todos os pais tivessem memórias de uma 
infância feliz, de uma história como filhos gizada 
entre o amor e o respeito, a consistência e as 
regras e limites como barreiras de segurança, 
certamente continham, na mala para a 
parentalidade, a sabedoria essencial para educar 
crianças mais felizes.

Aprender por si pode ser penoso. Há que dizer alto, 
“Eu sou capaz!”. Saber dirigir a ação para a solução! 

Ao enveredar por um caminho de mais 
conhecimento sobre as ferramentas da 
parentalidade positiva, estamos um passo à 
frente e beneficiamos de um maior equilíbrio na 
parentalidade.

É encorajador, e um ato que vale a pena, despertar 
nos pais a curiosidade de vivenciar a pratica 
da parentalidade positiva, em interação com 
a sua plenitude, reforçando tamanha ligação 
significativa. Poderemos questionar-nos sobre 
o que é necessário hoje em dia, para explorar 
novas dimensões da parentalidade que, até aqui, 
eram desconhecidas, principalmente, quando 

Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar

Liliana Martins
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O Projeto TEIIA-CLDS-4G e a Parentalidade Positiva 

Ações de sensibilização

Com vista a uma progressiva melhoria da relação 
entre pais e/ou cuidadores e os seus filhos e/ou 
dependentes, no âmbito da atividade Academia 
da Família, enquadrada no Eixo II de intervenção, 
a Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G, tem 
dinamizado várias ações junto da comunidade 
dos seus territórios de intervenção. Esta atividade 
é subdividida em ações de sensibilização, no 
Programa de Parentalidade Positiva, no 
(IN)forma-te e no À Conversa com…

Importa salientar que, nas sessões dinamizadas 
presencialmente, são seguidas as orientações 
da Direção Geral da Saúde, e são salvaguardadas 
todas as condições de segurança e proteção 
individual atualmente exigidas.

Através das ações de sensibilização, a Equipa 
do Projeto TEIIA-CLDS-4G, pretende promover e 
desenvolver as competências pessoais, sociais, 
educativas e parentais. O objetivo passa por dotar 
as famílias de competências e recursos que lhes 
permitam responder adequadamente a situações 
de crise.

Neste seguimento, foi desenhada a sessão de 
sensibilização “Desafio?! E agora?!” destinada a 
pais e a cuidadores. Esta ação visa a otimização 
de estratégias facilitadoras de um melhor 
desempenho das funções parentais, dotando os 
pais e cuidadores de estratégias para lidar com o 
comportamento desafiante do(a) seu(sua) filho(a) e/
ou dependente.

Esta atividade foi dinamizada presencialmente nas 
Freguesias de S. Cosme, Jovim e Foz do Sousa e 
foi, ainda, dinamizada pela  Equipa do 
Projeto TEIIA-CLDS-4G, em formato on-line.
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Programa de Parentalidade Positiva “Desafios”

O Programa de Parentalidade Positiva “Desafios” visa a dinamização de sessões sobre Parentalidade Positiva, 
com vista à otimização de estratégias facilitadoras de um melhor desempenho das funções parentais. Tem 
como objetivo reforçar a parentalidade positiva através de mecanismos incentivadores que aproveitem o 
potencial natural dos pais e/ou cuidadores dotando-os de estratégias que lhe permitam constituir-se como 
modelos emocionais positivos.

O Programa de Parentalidade Positiva “Desafios” é constituído por 8 sessões e foi dinamizado, pela Equipa do 
Projeto TEIIA-CLDS-4G, nas Freguesia de São Pedro da Cova e na Freguesia de Melres.

A Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G vai dinamizar brevemente, com novos grupos, 
o Programa de Parentalidade Positiva “Desafios”.
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Informa-te

(IN)forma-te consiste na dinamização de sessões 
gerais de informação dirigidas a famílias, acerca dos 
serviços existentes na comunidade, com o objetivo 
de desenvolver competências para a mobilização 
dos recursos mais adequados à resolução das suas 
necessidades e capacitá-las para o exercício de uma 
cidadania ativa e autónoma. 

Nesta fase e privilegiando as novas tecnologias, a 
Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G, enviou e esclareceu, 
via e-mail e via telefone, os destinatários sobre serviços 
e medidas existentes, nomeadamente, sobre as 
medidas de apoio a “Assistência a filho ou neto por 
isolamento profilático”, sobre o cheque dentista e sobre 
a vacinação contra a COVID-19.

Ainda, no âmbito da subatividade 
(IN)forma-te, foi dinamizado no dia 05 de 
novembro, pelas 18 horas, um Webinar 
subordinado ao tema “Sorria! Já tem 
médico dentista no Centro de Saúde”, 
dinamizado pela Dra. Margarida Borges, 
médica dentista do Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES) de Gondomar. 

Neste Webinar, para além do esclarecimento 
de dúvidas das famílias inerentes a este 
tema, foi aborda’da a importância de uma 
boa higienização oral e a influência da 
mesma ao nível da saúde, 
bem-estar e da qualidade de vida. 
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Oficinas Criativas

Oficinas Criativas visa promover a valorização 
pessoal, cultural, desportiva, expressão artística 
e multimédia com vista à descoberta de novas 
capacidades, aumento da motivação e participação 
social através de workshops e/ou atividades 
relacionadas com vídeo, fotografia, expressão 
dramática, musical, teatro e dança. Visa a aquisição 
e/ou desenvolvimento de competências ao nível 
pessoal, cultural e artístico de crianças e jovens.

No âmbito desta atividade, a Equipa do Projeto 
TEIIA-CLDS-4G, dinamizou os Workshops, 
Express(arte), direcionado para a expressão 
plástica, o Workshop Blon(arte), onde se 
experienciou o contacto com as técnicas de 
modelagem de balões e o Workshop Pint(arte) onde 
a Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G promoveu o 
contacto das crianças e jovens com técnicas de 
pinturas faciais. 

A Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G, no decorrer 
dos workshops, de forma informal, promoveu 
a reflexão, junto das crianças e jovens, sobre a 
importância das regras na sociedade e na família. 
Abordou, ainda, a importância da comunicação, da 
partilha, da relação com os outros, os valores…

 

teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt
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Parentalidade positiva é tão isto… 

“Meu filho,

Quantas vezes desejo falar-te

e dizer-te tanta coisa que anda comigo.

Quantas vezes quero fazer-te uma festa

e dar-te um beijo dizendo:

Meu filho como te amo!

Porém tu cresceste.

Voaste para o teu mundo

o teu mundo de jovem

Às vezes solitário, outras perdido

outras, alegre e distante.

E entre nós vai crescendo essa separação

Vamos ficando na aparência

um pouco estranhos,

divididos pelas idades

e pelos mundos de cada um.

Ah meu filho!

Porquê esta vergonha, este pudor

de te abraçar e de acarinhar?

de te dizer: Olá meu amor!

Porquê este medo que nos deixa assim,

 

com o coração cheio de ternura,

mas os gestos parados,

o olhar vazio,

As palavras todas por dizer.

Vamos mudar isto? Queres?

Então abraça-me, um abraço forte como dois amigos,

mais que irmãos.

Penetra no meu mundo e eu no teu

Demos as nossas mão

se caminhemos juntos

na procura que tu queres e eu também.

E vamos construir um mundo

em que não há autoridade

nem distância

mas doçura, 

compreensãoe amor

E assim, como dois jovens

talvez possamos entender a vida

e sermos companheiros na alegria.

E quem sabe, descobrirmo-nos

um ao outro.”

     Júlio Roberto
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A importância da comunicação na relação parental E quando os filhos e/ou dependentes desafiam? 

Olhe diretamente para ele/ela;

Acene com a cabeça enquanto falam;

Incline-se um pouco para eles/elas;

Fale com calma e com tom de voz suave;

O rosto aberto (sorridente) passa uma mensagem positiva, mostra atenção, cuidado, interesse, afeto

Um rosto fechado (duro, músculos apertados, sobrancelha franzida) 
cria afastamento, desconfiança, critica;

Com as mãos podemos fazer uma festa, passar a mão na cabeça, ou manter a atenção do outro;

Pelo contrário, com gestos, podemos ser rudes, criticar o outro, dizer-lhe que não estamos interessados 
ou ameaça-lo;

Com o tom de voz acontece o mesmo. Se por um lado nos pode ajudar a manter a atenção, por outro 
pode assusta-lo. 

Fale de forma clara, serena e firme;

Seja objetivo(a) e centre-se no comportamento de desafio;

Tenha presente que vai ser posto(a) à prova;

Apoie a estratégia pelo outro progenitor, mesmo quando não concorda. Após a situação, devem, em 
conjunto e sem a presença do(a) filho(a) e/ou dependente, refletir sobre a melhor estratégia a adotar;

Envolva o(a) seu(sua) filho(a) e/ou dependente na resolução da situação;

Dê atenção aos comportamentos positivos do(a) seu(sua) filho(a) e/ou dependente e valorize-os;

Elogie o bom comportamento do(a) seu(sua) filho(a) e/ou dependente;

Nunca deixe transparecer ao(à) seu(sua) filho(a) que, aquela situação poem em causa, o afeto que sente 
por ele(a);

Mostre ao seu(sua) filho(a) que acredita que ele(a) é capaz!

Faça gestos suaves;

Repita algumas das palavras que o/a seu/sua filho(a) diz;

Faça perguntas sobre o que está a falar. 

A comunicação entre pais e/ou cuidadores e os filhos e/ou dependentes assume uma extrema importância 
no desenvolvimento da criança e na construção de uma personalidade saudável. 

Dê atenção ao/à seu/sua filho(a)/dependente, e tenha em atenção as seguintes sugestões:

Nas situações de desafio os pais e/ou cuidadores podem utilizar várias estratégias, a titulo de exemplo:

Tenha, ainda presente, a importância da expressão corporal porque o corpo “também fala”: 

Dê mais atenção à forma como comunica e, verá, que terá resultados positivos!

Dicas para lidar com o desafio:
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Regras e limites na educação 

É importante construir uma relação segura e afetiva com o(a) seu(sua) filho(a) e/ou dependente, a par do 
estabelecimento de limites e regras nessa mesma relação. A existência de limites consistentes por parte 
dos pais e/ou cuidadores poderá proporcionar ao(à) seu(sua) filho(a) e/ou dependente um sentimento de 
estabilidade e segurança.

De forma a fomentar a autonomia e a responsabilidade das crianças, a Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G, 
apresenta a tabela Montessori, onde está descrito as tarefas que as crianças podem fazer sozinhas de 
acordo com a sua idade. 

Consulte e implemente com os seus filho e/ou dependentes…

Ao estabelecer limites e regras deve:

Emitir instruções curtas e específicas, e transmitir uma instrução de cada vez; 

Explicar o porquê de determinada instrução ou regra;

Ter realismo nas expectativas e, assim, recorrer a instruções tendo em conta a idade do(a) seu filho(a);
 
Utilizar instruções claras quanto ao que é suposto o(a) seu(sua) filho(a) e/ou dependente fazer;

Usar ordens claras e diretas (ex. “faz...”);

Evitar ameaçar o(a) seu(sua) filho(a) e/ou dependente; 

Dar-lhe opções, sempre que possível;

Ignorar respostas inapropriadas às suas ordens;

Evitar discutir com o seu(sua) filho(a) e/ou sobre as ordens que lhe dá e sobre as regras;

Usar uma distração depois de ter dito, ao seu(sua) filho(a) e/ou depende, que ele não pode fazer 
determinada coisa;

Apoiar as instruções emitidas pelo outro progenitor;

Elogiar o(a) seu (sua) filho(a) e/ou dependente quando cumpre com o estipulado.
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A Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G desafia todos os 
pais e /ou cuidadores a adotar frases motivacionais: 

TENHO MUITO ORGULHO EM TI!

ADORO COMO TE PREOCUPAS COM OS OUTROS.

UM ESPETÁCULO, GENIAL!

TODOS OS DIAS SÃO UMA NOVA OPORTUNIDADE!

TU CONSEGUES, NÃO DESISTAS!

TUDO SE RESOLVE. 

EXCELENTE!

PARA TUDO HÁ UMA SOLUÇÃO!

ESTOU SEMPRE AQUI!

SEI QUE ÉS CAPAZ!

OBSTÁCULOS?! 
TEMOS QUE OS CONSIDERAR E PROCURAR 
CRIATIVAMENTE MAIS E MELHORES SOLUÇÕES.

ONDE HÁ VIDA HÁ ESPERANÇA.
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Baú de atividades

O isolamento pode fazer-nos sentir aborrecidos, mas também é uma oportunidade de passarmos mais 
tempo em família, para fazermos atividades para as quais nãocostumamos ter tempo e para estarmos mais 
próximos das crianças e adolescentes.

De forma a passar tempo de qualidade em família e a estreitar laços e a criar memórias, a Equipa do Projeto 
TEIIA-CLDS-4G, deixa a sugestão de algumas atividades para
realizarem em família:

Vamos para a cozinha?
O que acham de confecionarem o bolo de canela em família? 

Ingredientes

200 g de farinha
200 g de açúcar
100 g de margarina amolecida
5 Ovos
1 colher (chá) bem cheia de canela em pó
1 colher (chá) bem cheia de fermento
Margarina para untar

Preparação

Ligue o forno a 180ºc e unte uma forma com 
margarina. Numa tigela, bata bem a margarina 
amolecida com o açúcar até ficar uma mistura 
esbranquiçada. Junte depois as gemas e bata 
muito bem.

À parte, bata as claras em castelo. Misture a farinha 
com a canela e o fermento e peneire. Junte, ao 
preparado das gemas e alternadamente, a mistura 
da farinha e as claras em castelo e envolva tudo 
suavemente.

Verta para a forma e leve ao forno durante 
aproximadamente 40 minutos. Espete um 
palito para verificar a cozedura, retire do forno, 
desenforme e sirva decorado a gosto. Pode 
polvilhar com açúcar em pó.
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Dançar e cantar em Família 
Inventem uma coreografia para a vossa música favorita ou simplesmente… 
dancem e cantem!

Jogos de mesa
Deixamos algumas sugestões:

Cinema em casa
Sugestão de filmes para verem em família:

Brave
Espírito indomavel

Coco Entrelaçados

Uno

Damas

Cartas

Quatro em Linha

Bingo

Jogo da memória

Podem acompanhar esta atividade com pipocas, confecionem as mesmas em família! teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt
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Jogo de Mimica À distância de um telefonema

Partilha de experiências Às cegas

O objetivo do jogo da mimica é tentar representar um 
filme, um animal, ações, objetos (…) utilizando apenas o 
movimento do corpo. A atividade é muito estimulante, 
pois impulsiona a criatividade e a imaginação, mas 
principalmente exercita a capacidade de pensar, em 
busca de soluções e respostas.  

Pede-se a uma pessoa que pense num animal/ação/
objeto e de seguida deve representar o que  
pensou ao outro, este deverá adivinhar o que está a 
fazer. Quando adivinhar alteram-se os papéis. 

Telefonem a um amigo ou familiar de quem têm 
saudades. Se tiverem mais que um podem repetir os 
telefonemas as vezes desejadas.

Porque as relações positivas são tão importantes…

Desafiamos os pais e/ou cuidadores a contar aos seus 
filhos e/ou dependentes uma aventura da sua infância. 

Conte-lhes como foi, o que sentiu, com quem 
vivenciou… Porque você também já foi criança…

Vendam-se os olhos de um familiar e dá-se-lhe uma 
caneta e uma folha de papel.

Outro familiar pega na mão do que está vendado e 
escreve uma palavra numa folha de papel.

O familiar vendado tem de adivinhar o que ele 
escreveu. 
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Pote da gratidão Aspirar papéis

Bowling Caseiro Frio - Quente

Podem reutilizar um frasco vazio que tenham em casa 
e decorá-lo a gosto.

A ideia é simples: todos os elementos da família 
escrevem (ou desenham) uma coisa por dia que 
queiram agradecer e colocam no pote. Podem fazer 
isso em papeis pequenos da mesma cor ou de cores 
diferentes, para tornar o pote mais apelativo, caso 
optem por deixa-lo transparente. 
 

Espalhe pedaços de papel em cima de uma mesa.
Toda a família tenta aspirar os pedaços com uma 
palhinha e coloca-los ao seu lado.

Ganha o jogador que tiver mais pedaços de papel. 

Disponham os canudos de rolos de papel higiénico 
num triângulo.

Os jogadores, um de cada vez, atiram a bola de ténis 
(ou uma meia com panos em forma de bola) para os 
canudos, com o objetivo de derrubar o maior número 
possível de canudos. 

Por cada canudo que se derrube, ganha-se um ponto. 
Quem tem mais pontos? 

Um elemento da família fica no corredor. Os outros 
levam um objeto e escondem algures dentro da sala.

O familiar que ficou no corredor entra no quarto para 
procurar o objeto. Os outros conduzem-no gritando 
“frio”, “morno”, “quente”.

“Frio” significa que ele vai na direção errada;
“Morno” quer dizer que vai na direção certa;
“Quente” indica que está perto do objeto.

Quando se encontra o objeto trocam os papéis, ou 
seja, um dos elementos que escondeu o objeto vai 
para o corredor e o que procurou ajuda a esconder o 
objeto. 
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Rã saltitante

Vão precisar de uma folha de papel quadrangular, concentração, lápis de cor ou de cera e muita imaginação.

Sigam os passos descritos nesta página.
Criem várias rãs, uma família, e personalizem as mesmas. 

E agora o que acham de fazer uma corrida de rãs?
 

Nada é lixo

Vamos aproveitar alguns materiais, recicla-los e construir um comedouro para os pássaros?!
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Ser pais em tempo de Pandemia Organize uma rotina que inclua estudo e lazer

O mundo está a sofrer diversas alterações que estão a mexer com a forma como vivemos e que acabam
por afetar a estabilidade de muitas famílias, em diversos aspetos. Por exemplo, todos os cuidados,
procedimentos e impedimentos que são agora imprescindíveis no nosso dia a dia como forma de prevenir
contágios.

É uma situação difícil para as crianças e adolescentes, mas também para os pais e cuidadores, que estão
em casa, a tentar organizar a nova rotina familiar e, frequentemente, eles próprios em teletrabalho, e que
se vêm confrontados com a necessidade de apoiar as crianças e adolescentes no estudo, garantindo que
continuam a aprender.

Perante esta situação, é normal que os pais e cuidadores se sintam ansiosos, preocupados e perdidos, sem
saber exatamente o que fazer e como ajudar as crianças e os adolescentes e, simultaneamente, darem
resposta às solicitações laborais e de logística familiar. São muitas coisas para gerir! É normal que se
sintam cansados, culpados ou incapazes.

Vamos precisar de tolerância e muita flexibilidade para lidar com estas circunstâncias, confiando em nós
e nos outros para as ultrapassar.

Em conjunto com a criança/adolescente construam um horário semanal que inclua tempos dedicados ao
estudo, lazer, relaxamento e redes sociais.

O estudo deve ser enquadrado na rotina e necessidades de cada família. O que resulta com outras
famílias/pais/cuidadores/crianças/adolescentes pode não funcionar no seu caso.

Acompanhe o estudo e promova o estudo autónomo.

Os pais/cuidadores, dependendo da idade e das características das crianças/adolescentes, devem
funcionar como “tutores”, que mostram o caminho, ajudam a motivar, dão o exemplo e apoiam no
cumprimento dos objetivos. Mas não são professores, nem alunos, nem “polícias” do cumprimento das
tarefas escolares.

Elogie os sucessos e conquistas da criança/adolescente, reforçando o esforço e concentração que
demonstraram.

Ajude a criança/adolescente a pensar como pode ultrapassar as dificuldades.

Estimule as crianças e adolescentes a aprender.

Procure falar com a escola e/ou os Professores para receber orientações, negociar prazos ou partilhar as
dificuldades que está a ter ou que a criança/adolescente está a ter, de forma a encontrar estratégias
alternativas.

Saiba que o apoio emocional e a orientação dos pais/cuidadores são fundamentais para o sucesso escolar
das crianças e adolescentes.
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Estamos mais perto A nossa rede de apoio

Está a atravessar dificuldades económicas?

Está desempregado(a)?

Tem dúvidas no pedido de apoios sociais?

Quer obter informações sobre os serviços concelhios?

Não sabe como proceder à marcação de consultas pela internet? (…)

O nosso gabinete itinerante está já pronto para levar a Equipa a todas as Freguesias do Território Abrangente, 
proporcionando à comunidade uma intervenção de proximidade.

Através do nosso gabinete, disponibilizaremos informação diversa e ajustada às necessidades das pessoas 
em situação de isolamento/exclusão social.

Temos para si, não só um espaço de atendimento, como também um espaço de biblioteca e multimédia!

Quando estivermos perto de si, venha conhecer o nosso espaço!

Divulgaremos nas nossas redes, as datas e as Freguesias por onde iremos passar! 

Fique atento!
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Territórios
de intervenção

Contacte-nos
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teiia.clds4g@misericordia-gondomar.pt
963 347 231 | 963 347 221 | 963 346 934 

A Equipa do Projeto TEIIA-CLDS-4G encontra-se à distância de um clique.
Não hesite em contactar-nos, juntos conseguiremos chegar mais longe!

Editorial TEIIA NEWSLETTER por   
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teiia-clds4g.misericordia-gondomar.pt

facebook.com/TEIIA-CLDS-4G

@teiia_clds_4g


