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EDITORIAL 

A APCG continua a dar fru-
tos! 

Com novos projetos a 
decorrer e com o melhora-
mento dos existentes, 
vamos dando resposta às 
necessidades que os nos-
sos clientes e suas famílias 
precisam. Continuamos a 
acreditar na importância 
dos laços fortes e das rela-
ções de proximidade com 
a nossa população, e por 
isso mesmo desenvolve-
mos atividades que pro-
movam a interação de pais 
e filhos e reforcem o con-
tacto com os nossos técni-
cos e equipas de trabalho. 

A APCG acredita que faze-
mos parte de uma família 
e que juntos lutamos para 
derrubar estigmas e pre-
conceitos, que melhora-
mos mentalidades e que 
aos poucos vamos 
ganhando o nosso lugar no 
Mundo e na sociedade. 

Acreditamos no nosso tra-
balho, lutamos diariamen-
te para a sua melhoria e 
estamos continuamente a 
pensar em novos frutos e 
novas respostas. 

Damos muito de nós mas 
recebemos muito mais! 

 

Marta Ramos 

Número 4, edição trimestral, junho de 2012 

Sponsored Spell de Colégio do Ave beneficia APCG 

Em Inglaterra, existe uma grande tradição de angariar dinheiro para 

boas causas através de patrocínios pessoais. Uma pessoa ou um gru-

po de pessoas decide empreender um esforço especial e pedir a ami-

gos para darem algum dinheiro para instituições de solidariedade, 

dependendo do desempenho que tiverem.  

Seguindo esta tradição anglo-saxónica, o Colégio do Ave propôs à sua 

comunidade estudantil o envolvimento dos mesmos e suas famílias no 

Sponsored Spell. Este jogo solidário consiste na angariação de 

“patrocinadores” (sponsors) na família da criança, que recebeu, para 

aprender, por parte dos professores de Inglês, uma lista de palavras, 

variáveis em número e dificuldade, consoante o ano de ensino da 

mesma. Após as crianças terem entregue a lista dos seus patrocina-

dores (nome e valor monetário que estes darão por cada palavra cor-

retamente escrita), foi realizado um ditado. Após a correção do mes-

mo, os alunos solicitaram o dinheiro aos seus patrocinadores.  

Toda esta dinâmica foi acompanhada por ações de sensibilização, 

quer das crianças, quer da família, em relação à entidade beneficiada, 

a causa e missão da mesma. 

Após a angariação do valor, um grupo de representantes do Colégio 

veio entregar o donativo, aproveitando para visitar as instalações da 

APCG e verif icar in 

loco o trabalho realiza-

do nesse espaço.  

A toda a comunidade 

envolvida nesta ação a 

APCG agradece pelo 

contributo dado. 



Para comemorar a Páscoa, no dia 16 de Abril, um grupo de crianças 

da equipa da tarde do Centro de Reabilitação aprenderam a fazer 

bombons de chocolate muito especiais!  

Parte da atividade decorreu na cantina da APCG, onde os nossos 

“chocolateiros”, com ajuda dos profissionais de saúde da APCG, e 

seguindo as orientações da nutricionista, fizeram uns bombons alu-

sivos à época com diferentes formatos! Após colocarem nas formi-

nhas o chocolate derretido, houve a necessidade de se colocarem 

as mesmas no frigorífico para solidificar. E porque esse proces-

so é, por vezes, um pouco demorado, todos se dirigiram para 

uma sala onde as terapeutas da fala da equipa narraram a his-

tória do Coelhinho da 

Páscoa!  

Por fim, e para dar a 

conhecer a obra de arte 

d o s  n o s s o s 

“chocolateiros”, os bombons foram distribuídos pelos pais, 

crianças e profissionais, que após os saborearem, menciona-

ram quase em uníssono “hum…que delicia!” 

Que Páscoa… docinha! 
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“Se eu soubesse o que sei hoje …” 
Dicas DE pais PARA pais  

   de Crianças e Jovens com Paralisia Cerebral  

Folheto de Pais Para Pais de Crianças com Paralisia Cerebral 

O departamento de Psicologia da APCG 

desenvolveu um trabalho de pesquisa e tra-

dução de um folheto útil para os pais de 

crianças com Paralisia Cerebral. Trata-se de 

um folheto originário de um estudo desenvol-

vido pelo CanChild Center, uma organização 

canadiana de investigação e educação locali-

zada na Universidade de MacMaster.  Este 

estudo teve em conta as problemáticas 

vivenciadas pelos pais de crianças com Para-

lisia Cerebral e teve como objetivo a recolha 

de informações  e orientações relevantes  

para outros pais. Assim, subordinado ao 

tema “Se soubesse o que sei hoje…” o estudo 

reuniu uma série de propostas e conselhos 

importantes trocados entre pais.  

O folheto pode ser consultado nas instalações da 

APCG, no seu site ou ainda pelo endereço eletrónico 

http://www.canchild.ca/en/ourresearch/resources/

tips_parents_cerebral_palsy_portuguese.pdf 
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 Com o intuito de obter um feedback 

dos clientes e suas famílias no que 

concerne aos serviços prestados pela 

APCG, foi-lhes solicitado o preenchi-

mento de duas frases: “A APCG ajuda-

-me a...”  (solicitado aos jovens e 

crianças) e “A APCG é importante para 

mim porque...” (solicitado aos respeti-

vos pais/cuidadores).  

O resultado desta contribuição ficou  

expresso em dois posters, onde se 

colocaram algumas das respostas 

dadas pelos inquiridos. 

Atualmente os posters encontram-se 

afixados no Centro de Reabilitação da 

instituição e serão colocados para con-

sulta no site da mesma. 

 

Pais e crianças da APCG 
protagonistas de dois posters! 



A APCG iniciou um novo projeto de resposta a 

clientes com idades inferiores aos sete anos e 

portadores de multideficiência. Este projeto 

surgiu da carência de respostas mais adequa-

das às necessidades de algu-

mas crianças acompanhadas 

na APCG, pela equipa da tar-

de, já que a oportunidade de 

interação com pessoas e ativi-

dades, em crianças com multi-

deficiência, se encontra limita-

da devido às poucas experiên-

cias significativas que têm 

oportunidade de vivenciar nos 

diversos contextos, quando 

comparadas com crianças sem 

dificuldades sensoriais e motoras.  

Neste sentido tornou-se importante promover 

um apoio diferenciado na realização das ativi-

dades, parceiros que os aceitassem como parti-

cipantes ativos e responsivos, vivências idênti-

cas em ambientes diferenciados, ambientes 

comuns onde existissem oportunidades signifi-

cativas de participação em experiências diversi-

ficadas e oportunidades para interagir com pes-

soas e objetos significativos.  

Conversar com os sentidos! 
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Baseado em linhas orientadoras de 

índole cientifica, trata-se de um pro-

jeto com a duração de nove meses, 

repartido em três momentos distin-

tos, “Sentir o Conto”, “Sentir a Músi-

ca” e “Sentir a Dança”.  

Neste momento, o projeto encontra-se no seu 

primeiro momento e é já gratificante observar a 

forma como pais e crianças se envolvem e 

comunicam… com os sentidos!!! 

Feliz dia... MÃE!  

Para comemorar o dia das mães, as crianças e jovens da equi-

pa da tarde do Centro de Reabilitação da APCG, com ajuda dos 

seus profissionais, fizeram uma surpresa especial para as suas 

mães, também elas super especiais!  

A surpresa consistiu na realização de um separador de 

livros de madeira personalizado e com um coração com o 

nome do filho ou filha.  



Grupo de Ajuda Mútua 

A APCG irá dispor, a partir de julho, de um 

Grupo de Ajuda Mútua para clientes e seus 

familiares diretos.  

O Grupo de Ajuda Mútua é constituído por 

pessoas que sofrem/vivenciam situações 

em comum e que se reúnem regularmente 

com o objetivo de, refletindo sobre as suas 

dificuldades, encontrarem formas de resolu-

ção das mesmas, fornecendo apoio emocio-

nal e encorajando-as no seu percurso ao longo 

da vida. 

O seu objetivo principal é o da partilha de 

ideias, opiniões, experiências e sentimentos, 

favorecendo-se as interações sociais face a 

face, promovendo-se a autoestima, a autocon-

fiança, a estabilidade emocional, a intercomu-

nicação e o estabelecimento de relações de 

suporte positivas, reduzindo o sentimento de 

isolamento das pessoas que se defrontam e/ou 

sofrem de problemas inesperados ou crónicos, 

ajudando a encontrar respostas para estes. 
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O G rupo  de 

Ajuda Mútua 

será liderado 

p e l o s  s e u s 

membros, ten-

do a presença 

de um psicólo-

go do Centro 

de Reabili ta-

ção, que funcionará como facilitador. 

A participação no Grupo de Ajuda Mútua é gra-

tuita, sendo as sessões realizadas no referido 

centro, quinzenalmente, às quartas-feiras, das 

8:10h às 10:00h. 

Na primeira e terceira semana de cada mês as 

sessões do Grupo de Ajuda Mútua serão dirigi-

das a pais de clientes da APCG e, na segunda e 

quarta semana do mês, as sessões do Grupo de 

Ajuda Mútua serão dirigidas aos próprios clientes 

com deficiência (jovens e adultos) da APCG. 

Não deixe de comparecer! 

No dia 24 de Abril, os jovens do CAO organizaram e exploraram 

um teatro de sombras alusivo ao 25 de Abril de 1974.  

Este dia ficou conhecido como 

“A Revolução dos Cravos” ou 

a “Revolução de Abril”. Foi o 

início de uma nova vida, foi a 

chegada da liberdade democrática.  

Com esta atividade pretendeu-se explorar, de forma clara e obje-

tiva, alguns dos valores mais importantes associados a esta revo-

lução, nomeadamente, a igualdade, o respeito, a partilha, a auto-

nomia, a independência, a prosperidade, enfim, a LIBERDADE! 

Teatro de Sombras alusivo ao 25 de Abril 1974 



Atualmente, a  sociedade contempo-

rânea  vive rodeada de stress, exi-

gindo-se elevados níveis de sucesso, 

competência e profissionalismo e 

onde grande parte do tempo se des-

tina a trabalhar. Neste sentido, e 

dado que a família também pede 

tempo e atenção, há uma dualidade 

demasiado difícil de gerir por parte 

dos pais e de difícil compreensão 

para os filhos. Quando no contexto 

familiar estão presentes problemas 

de índole comportamental ou mes-

mo perturbações de oposição nas 

crianças, tudo parece ruir. O livro a 

seguir apresentado, demonstra que 

afinal nem tudo é tão difícil como 

num primeiro momento pode pare-

cer. 

“O Birras queria ser da família da 

Clara!”, da autora Vera Ramalho, 

apresenta-se como sendo um livro 

que retrata de forma subtil, leve e 

com muito sentido de humor uma 

temática que nem sempre é vista 

desta forma: os problemas de com-

portamento na criança. Para os pais, 

é uma ajuda preciosa, não só para 

aqueles que se defrontam perante 

um problema de comportamento do 

seu filho/a mas sobretudo para a 

grande maioria dos pais que tem 

como função principal, a difícil e 

desafiante tarefa de educar. Para as 

crianças, também é bastante útil, 

 
Sugestão de Leitura: 
 
“O Birras queria ser da família da Clara!” de Vera 
Ramalho. 

por Lígia Truta 
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Prémio "Maria 
Cândida da 

Cunha" - 2012 

O Instituto 
Nacional de 
Reabilitação 

encontra-se a 
promover mais 
uma edição do 
prémio Maria 
Cândida da 

Cunha com o 
objetivo, entre 

outros, de 
estimular e 
mobilizar os 

estudantes do 
Ensino Superior 
para a produção 
de conhecimento 

sobre os 
fenómenos da 

deficiência e da 
reabilitação. 

Podem 
candidatar-se ao 

Prémio 
estudantes dos 
vários graus do 
ensino superior 

público e privado, 
autores de 

trabalhos de 
investigação na 

área das ciências 
sociais e 

humanas, que 
obedeçam às 

normas 
regulamentares e 
contribuam para 
os objetivos do 

Prémio.  
 

O período de 
candidatura 

decorre de 1 de 
Julho a 1 de 
Setembro. 

dado o conjunto de ilustrações  

coloridas e aliadas  a legendas ape-

lativas que as ajuda a melhor com-

preender o desenrolar da narrativa. 

Todo a história gira então em redor 

de duas personagens principais: o 

Birras e a Clara! O Birras é o repre-

sentante dos problemas de compor-

tamento da Clara que é caraterizada 

como uma menina que deixa os pais 

“ …de cabelos em pé… ” por apre-

sentar um conjunto de comporta-

mentos desafiadores e que todos 

denominam de “falta de educação”, 

comportamentos esses que vão ser 

ainda mais exacerbados devido a 

um conjunto de práticas parentais 

inadequadas. Ora, todo o conteúdo 

da história se baseia na separação 

entre a Clara e o problema inerente 

(o Birras) através da personificação 

deste. Assim, como o Birras é um 

comportamento, é possível distingui

-lo das restantes personagens, tor-

nando-se ,desde logo, bastante 

mais fácil perceber qual a origem, 

influência e consequências que o 

birras apresenta, quer na vida da 

Clara quer na sua Família. É bastan-

te visível portanto, a existência de 

uma abordagem externalizadora 

evidente na personagem do Birras, 

nem sempre referida e realçada, 

mas que se torna claramente perti-

nente em crianças mais precoces, 
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Efetivamente, é comum o leitor identificar-se  

com algum comportamento que é descrito, 

algumas expressões que são utilizadas, deter-

minadas situações que são comummente visua-

lizadas, ou até mesmo presenciadas (refiro-me 

às birras no supermercado) que na sua globali-

dade se encontram muito bem retratadas, quer 

nos diálogos, quer nas legendas. 

O livro é, pois, de grande utilidade para os pais, 

mas também para os educadores e outros pro-

fissionais que frequentemente se deparam com 

problemas desta natureza, na medida em que 

os auxilia a pôr em prática as suas competên-

cias e criatividade, desenvolvendo uma atitude 

de índole positiva. 

Deste modo, são apresentadas enumeradas 

estratégias, não de forma sequencial, como 

muitas vezes é frequente, mas enlaçadas num 

desenrolar de uma história que prende o leitor 

até o menos sensível, da primeira à última 

página. 

especialmente quando se trata de temáticas 

relacionadas com a resolução de conflitos.  

O Fitas, a Vergonha, a Culpa, o Trauma e a 

Persistência também são personagens onde a 

autora faz, uma vez mais, o uso da personifi-

cação.  

Ao folhear o presente livro, através de uma 

linguagem simples e quase sempre em forma 

de diálogo, é demonstrado que as práticas 

parentais inadequadas podem, de facto, 

apresentar consequências negativas na famí-

lia da Clara, logo, há uma necessidade de 

mudança. Esta mudança teve um forte con-

tributo da tia da Clara, a tia Lola, pois ajuda 

os pais da Clara a modificar as respostas 

incorretas que até em então serviam de ali-

cerce para a educação da sua filha. Esta 

mudança gera comportamentos adequados 

por parte da criança e desde logo a fuga do 

“Birras” e a felicidade da família. 

Sugestão de Leitura: “O Birras queria ser da família da Clara!” de Vera Ramalho 
CONT. 


