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Editorial
A Educação Pré-escolar é a
primeira etapa da educação básica no processo de educação
ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa
da família, de acordo com a Lei
Quadro da Educação Pré-escolar. É destinada a crianças com
idades entre os 3 anos e a idade
de ingresso no ensino básico,
sendo a sua frequência opcio-

EDITORIAL

nal. Contudo, a sua universalidade está consagrada para todas
as crianças a partir dos 4 anos.
Sendo a educação pré-escolar
uma etapa importante no desenvolvimento equilibrado da criança, e estando a discussão em cima
da mesa sobre a sua obrigatoriedade, a Revista Educere não poderia ficar indiferente e dedica-se
à presente temática nesta edição!
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Ensino pré- escolar obrigatório?
A Lei Quadro da Educação Pré-escolar define que a sua frequência
é facultativa. No entanto, recentemente foi proposta a escolaridade
obrigatória aos três anos, sendo uma proposta que consta da versão preliminar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 20212023, aprovada pelo Executivo que seguiu para consulta pública.
Segundo, o Jornal Público, que teve acesso ao documento, pretende-se “reforçar os apoios à frequência de creches e pré-escolar
assegurando às famílias de menores recursos, um acesso tendencialmente gratuito, integrando o ensino a partir dos três anos de
idade na escolaridade obrigatória no médio prazo”.
De acordo com a TSF, a “Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular considera que a proposta até
pode ser uma solução, desde que as crianças sejam tratadas de
forma igual.”

Jardim de Infância da Lousã
entrega donativos
à Associação Vida Abundante
No dia 21 de novembro, os docentes e crianças, com a ajuda de
alguns pais, entregaram à Associação Vida Abundante diversos
produtos proveniente dos donativos recolhidos na Campanha de
Recolha de Alimentos e Produtos de Higiene, realizada no âmbito
do Projeto PES e do Dia Mundial da Alimentação e Erradicação da
Pobreza.
Esta atividade, que contou com o apoio do pais das crianças do JI
da Lousã, foi uma oportunidade para desenvolver competências de
cidadania e sentido de solidariedade, pelo que o AEL agradece o
vosso envolvimento e a colaboração de todos os envolvidos.
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Concluído o projeto de valorização do exterior no JI da Lousã
No âmbito do projeto Eco-Escolas, integrado no Plano Anual de
Atividades, o espaço exterior do Jardim de Infância da Lousã foi
“dotado de equipamentos e estruturas que facilitem a interação e o
desenvolvimento sócio motor das crianças, estimulando também a
criatividade e a imaginação.”
Contando com o empenho dos vários parceiros educativos (Câmara
Municipal da Lousã, Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho, Direção do AEL, Associação de Pais do JI da Lousã, encarregados e encarregadas de educação, educadoras, das assistentes operacionais,
monitores da ACTIVAR e do apoio de várias entidades e empresas),
as crianças ganharam um novo espaço para brincar!

Equipa Multidisciplinar
do município da Lousã
No âmbito do projeto Eco-Escolas, integrado no Plano Anual de
Atividades, o espaço exterior do Jardim de Infância da Lousã foi
“dotando de equipamentos e estruturas que facilitem a interação e
o desenvolvimento socio motor das crianças, estimulando também
a criatividade e a imaginação.”
Contando com o empenho dos vários parceiros educativos (Câmara
Municipal da Lousã, Junta de Freguesia Lousã e Vilarinho, Direção
do AEL, Associação de Pais do JI da Lousã, encarregados e encarregadas de educação, educadoras, das assistentes operacionais,
monitores da ACTIVAR, e do apoio de várias entidades e empresas),
as crianças ganharam um novo espaço para brincar!
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Vamos saber mais
sobre o ensino pré-escolar!
Isabel Cristina Neves Borges

Docente de Educação Especial, a exercer funções no Sistema Nacional
de Intervenção Precoce na Infância nos últimos 7 anos. Durante 5 anos
trabalhou com alunos abrangidos pela Educação Especial, de todas as
faixas etárias (dos 3 aos 18 anos). Durante 13 anos exerceu funções como
Educadora de Infância. Exerce funções como docente, em acumulação,
na Escola Superior de Educação de Coimbra desde 2009, no Mestrado
em Educação Pré-Escolar/1º CEB – Supervisão Pedagógica e no Mestrado em Educação Especial: domínio cognitivo e motor. No domínio
académico tem o título de Especialista em Formação de Professores
– Educação Especial 1º/2º Ciclos; Mestrado em Educação Especial:
domínio cognitivo e motor; Mestrado em Psicologia Pedagógica; Formação Especializada em Educação Especial: domínio cognitivo e motor;
Formação Especializada em Educação Especial: domínio da visão; Formação Especializada em Educação Especial: intervenção Precoce na
Infância. Licenciatura em Educação de Infância.
Realizou coorientação de diversos trabalhos de investigação no
Mestrado em Educação Especial
e publicou diversos artigos: “O
Papel dos Pares na Inclusão de alunos com NEE: Programa PARES”;
“Bem-estar Parental e Investimento na Educação da Criança: o papel da generatividade parental”;
“Intervenção na Comunidade em
contexto de Jardim de Infância
tendo por base a Pedagogia de Projeto”;
“Adolescents’
and
Parents’ Perceptions
About Core. Values to
Individual
and
Family Life: A
Cross-Sectional
Study Involving
Seven European
Countries” (em
colaboração).
Apresentou diversas comunicações e tem
participado em
diversos projetos
“Erasmus+”.
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Numa época em que se discute a obrigatoriedade do ensino, a partir dos 3 anos, quais
os benefícios do ensino em idade pré-escolar?

As oportunidades que a Educação Pré-Escolar proporciona atualmente são, cada vez
mais, orientadas para um efetivo e equilibrado desenvolvimento global da criança. Os
objetivos da Educação Pré-Escolar têm como
prioridade a promoção de um desenvolvimento harmonioso e a ampliação na qualidade de respostas pedagógicas, que visam
garantir a participação e a igualdade de oportunidades de todas as crianças. Cuidar das
nossas crianças exige que o foco seja mais
abrangente. Ao estarem integradas numa
família é fundamental que, também esta, tenha condições e oportunidades para assegurar experiências de parentalidade positiva e
seja apoiada para tal, sempre que necessário.
Numa perspetiva mais macro, a importância de investir na infância está sustentada nos
ganhos que a médio e longo prazo vamos
conseguir obter. Uma maior qualidade nas
respostas asseguradas na infância, nomeadamente ao nível do desenvolvimento, tende a diminuir as desigualdades, a potenciar
os rendimentos, as capacidades cognitivas e
socioemocionais. Necessitamos de comunidades (além da sociedade, em geral) implicadas neste processo de qualidade na resposta
à infância. Por vezes as comunidades já comportam em si os recursos necessários tendo
apenas que assegurar a capacidades de os
otimizar, partindo dos contributos (individuais ou coletivos) que possam ser partilhados.
Para tal ocorrer, é fundamental que toda a
comunidade partilhe objetivos comuns e te-

nha uma visão clara de qual o percurso que
a sua comunidade quer trilhar. Uma comunidade que invista nos menos favorecidos (não
de modo a perpetuar dependências, mas no
sentido de capacitar e responsabilizar para
novas etapas de vida) colabora para que se
quebrem ciclos de desvantagem social e
cultural que são custos para as sociedades.
Nesta perspetiva, a obrigatoriedade da Educação Pré-Escolar só faz sentido
se
garantir
oportunidades
de
frequência para todos, independentemente das condições socioeconómicas.
A obrigatoriedade poderá trazer agregadas algumas questões que seria importante
analisar e discutir previamente, nomeadamente para as famílias que defendam outras
modalidades de suporte para as crianças
nesta faixa etária (ex. avós ou outros familiares significativos). Outro fator que nos deve
manter atentos e exigentes é a criação de
uma efetiva rede de creches - de preferência públicas e gratuitas - que garantam às
famílias uma resposta de qualidade para os
seus filhos, numa primeira (e tão importante)
etapa da sua infância. Esta é uma das maiores dificuldades que as famílias têm presentemente, uma vez que tende a prevalecer a
falta de resposta deste serviço ou a incomportabilidade de custos para a maioria das
famílias. Tendo por referência a questões
do envelhecimento da população e a baixa natalidade, seria prioritário que politicamente se tomasse medidas neste sentido.
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Quais as maiores diferenças no ensino
pré-escolar entre os dias de hoje e há 10
ou 20 anos?

As mudanças vão ocorrendo, nomeadamente sustentadas na evidência científica que
serve de suporte à definição de orientações
para a prática pedagógica. Desde há várias
décadas que a Educação de Infância (que é
mais abrangente que a Educação Pré-Escolar) visa garantir uma estimulação e promoção
do desenvolvimento da criança. Atualmente,
o Educador de Infância é um agente mobilizador de modelos e estratégias pedagógicas
que atuam sobre as diversas áreas do desenvolvimento infantil, não deixando de reforçar as áreas que possam necessitar de maior
estimulação (ex. linguagem, autonomia,
motricidade global/fina, socialização, etc.).
A formação dos Educadores é cada vez
mais completa e especializada, o que permite
uma intervenção consistente e sistemática em
domínios quer do desenvolvimento, quer do
âmbito dos modelos curriculares. Nos últimos
anos, apesar de alguma resistência, começa
a surgir a valorização dos espaços exteriores,
do contacto com a Natureza, da valorização
de competências mais ligadas à interação com
o ambiente, tendo em conta a sua preservação. A participação e a inclusão de todas as
crianças - ainda que por vezes com recursos
insuficientes- em contextos pedagógicos vem
colaborar para uma mudança de paradigma,
em que o Pré-Escolar tem tido um papel de
grande relevância. Se, desde cedo, as crianças
lidarem com a diversidade de forma natural e
espontânea, percecionando as necessidades
de diferenciação como uma forma de igualar
oportunidades então estaremos a cuidar das
sementes que no futuro, esperamos, nos garantam jovens e adultos mais tolerantes, respei-

tadores da diversidade e com maior responsabilidade social sobre as suas comunidades
(onde todos temos um lugar, certamente.)
Uma das preocupações atuais, em relação à Educação Pré-Escolar, refere-se à pressão que tende a existir para uma escolarização precoce. Temos que estar igualmente
atentos a esta pressão e questionar sobre
os seus efeitos na criança. Sabemos, com
base em evidência, que há necessidade de
uma maturação desenvolvimental da criança
para determinadas aprendizagens, logo, há
que questionar se estamos a proporcionar
as aprendizagens adequadas. Por vezes há
uma valorização excessiva das letras e dos
números como se esse fosse um indicador
de “sobredotação” quando são desvalorizadas outras aprendizagens (essas sim, de valor
significativo na idade pré-escolar) como a autonomia, a autorregulação (nomeadamente
ao nível do comportamento), a capacidade
de resolução de problemas e, de um modo
geral, o desenvolvimento pessoal e social da
criança. Estes são os alicerces para as futuras
aprendizagens escolares/académicas, que
nem sempre são valorizados. Os pais devem
estar mais atentos à qualidade das aprendizagens que implicam a maturidade e o conhecimento do mundo dos seus filhos (os números e as letras são muito importantes, mas
deverão chegar no tempo certo). As experiências nos espaços da natureza/exterior são
outro domínio que devemos ampliar às nossas crianças, a roupa estar suja pode significar um dia cheio de grandes aprendizagens,
portanto há que mudar algumas perceções
sobre a qualidade da Educação de Infância.
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A pandemia sem dúvida trouxe mudanças na vida de todos. Na sua opinião, que impacto é que o uso de máscara tem no desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar?

A pandemia foi (ou ainda continua a ser)
um grande desafio para todos, principalmente para as crianças que viram as suas
rotinas afetadas e o contacto físico, tão importante para o seu desenvolvimento socio-afetivo, significativamente reduzido.
Em contexto de Educação Pré-Escolar, as
exigências foram imensas quanto à manutenção das dinâmicas pedagógicas atendendo
a todos os procedimentos de desinfeção e
distanciamento necessários. Uma das questões mais referidas pelas Educadora de Infância com que trabalho é a dificuldade em
comunicar/falar com a máscara. A limitação
que as crianças têm em ler a expressão facial do adulto interfere bastante na compreensão e descodificação da mensagem.
O esforço de ambas as partes é acrescido e a perda de informação é real. Ler uma
história às crianças com máscara empobrece
bastante todo o enquadramento expressivo

que se revela fundamental neste tipo de atividade. Ao nível da linguagem sabemos que
as crianças aprendem por imitação, o que
neste caso, com a máscara, tem algum comprometimento no que se refere à visibilidade (por parte da criança) do posicionamento,
por exemplo, da boca/lábios para a pronuncia/articulação correta de algumas palavras.
Também a aprendizagem das emoções tem
a expressão facial como referencial importante e que pode ser comprometida com uso
da máscara, aumentando a dificuldade de
leitura/aprendizagem, por parte das crianças. A máscara limita, ainda, outra dimensão
fundamental: a dos afetos que se expressam
nos sorrisos e nos carinhosos beijos que tão
limitados ficamos de dar às nossas crianças.
Penso que, quando for possível, teremos
que fazer a recuperação dessas “aprendizagens” - desses afetos tão essenciais ao desenvolvimento socioemocional de todos nós.
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Kristie Pereira
Licenciada em Educação Básica, atualmente
a terminar o Mestrado
em Educação Pré-Escolar
e Ensino do 1º Ciclo de
Ensino Básico na Escola
Superior de Educação de
Coimbra.
Com diversas formações
associadas à educação
de crianças, o verdadeiro
objetivo é educá-las em
ambientes estimulantes
e desafiadores, em que
reine o bem-estar de
cada um(a).
Juventude, energia, criatividade, alegria e organização são as cinco
chaves que traz consigo
para o mundo do ensino
e da educação.
E como não só de teoria
se faz a história, também já desempenhou
diversos papéis na área
da educação formal e informal, que constituem a
sua bagagem ainda agora iniciada.

Colocar ou não o meu educando
no Jardim de Infância?
A importância do Pré-Escolar
Toda e qualquer criança nasce
num seio familiar responsável por
lhe transmitir os primeiros conhecimentos associados às suas necessidades básicas. De seguida,
começam a surgir outras necessidades, nomeadamente, sociais,
de contacto com o outro e de integração em grupos-pares. É neste mesmo ponto que surge a principal importância do Pré-Escolar
– o contexto de socialização.
O Jardim de Infância é um cenatório vivo de interações e, portanto, de partilha de interesses e
valores, que podem ou não ser
comuns entre as demais crianças. Assim, percebemos que
neste espaço, a criança consegue desenvolver habilidades
sociais, construindo outra parte
da sua identidade desde cedo,
o que lhe possibilita um futuro, em parte, descomplicado.
Através
da
socialização,
não só aprendem fácil e rapidamente regras sociais, como
aprendem a lidar com as próprias emoções e sentimentos.
Além do já referido, qualquer
um de nós percebe a importância
do contacto com um profissional
de educação, que apoia as crianças no desenvolvimento devido
de capacidades que as preparam
para a entrada no primeiro ciclo

de estudos, seja através do saber
fazer, saber estar, como do saber
ser, que é tão ou mais importante do que ler, escrever ou contar.
Assim, desenvolvem-se crianças conhecedoras de princípios éticos e morais, de acordo
com a sociedade em que estão
inseridas, capazes de integrar
um mundo que é partilhado
com os demais cidadãos, também eles com possíveis diferentes ideais, valores e interesses.
Uma coisa é certa: este é o momento em que as crianças deixam de ser bebés e começam a
explorar conhecimentos sobre
outras questões que, na verdade, as rodeiam, nomeadamente
a necessidade de ter amiguinhos.
Estes conhecimentos levam-nas a
muitas outras aprendizagens, por
exemplo, associadas ao respeito por si e pelo próximo e a ter
noção dos limites interpessoais.
O Pré-Escolar não é um ciclo momentâneo. O Pré-Escolar é uma preparação e
uma fase de desenvolvimento essencial para a vida futura.
Desta forma, e de acordo
com os meus ideais, quando
a questão é “colocar ou não o
meu educando no Jardim de
Infância?”, a minha resposta é
imediata... um enorme SIM!
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A importância do contexto pré-escolar
no desenvolvimento da linguagem

Andreia Rodrigues
Terapeuta da Fala

A linguagem é uma das
formas de comunicação fundamental
ao
desenvolvimento infantil. É uma capacidade natural e gradual.
Desde cedo, a interação do
bebé com os seus interlocutores, sejam eles crianças ou
adultos, permite o desenvolvimento da sua linguagem.
Primeiramente, verifica-se a
aquisição de alguns sons da fala,
segue-se a aquisição de palavras simples, que vão dando espaço para a aprendizagem de
novas palavras. Posteriormente, a criança vai produzindo frases e tornando o seu discurso
cada vez mais complexo, tornando-se num interlocutor cada
vez mais fluente, na sua língua.

A compreensão das palavras/ frases antecede a expressão/ produção destas, o que
significa que primeiro a criança compreende, dando significado às palavras e, só depois as produz, comunicando
com os seus interlocutores.
O ambiente físico e social
tem um importante papel na
motivação para comunicar, sendo essencial a participação da
criança em novas experiências
comunicativas. Na idade pré-escolar, as crianças vivenciam
a maioria das suas experiências
em creches e jardins-de-infância, sendo estes locais significativos no desenvolvimento
de diversas competências, nomeadamente da linguagem.

TERAPIA
DA FALA
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Entre os 2 e os 6 anos,
observa-se um desenvolvimento exponencial das
competências
linguísticas e os contextos educacionais
representam
uma enorme oportunidade
para desenvolver o potencial de cada criança.
Todas as atividades, tarefas ou mesmo experiências
naturais vivenciadas no interior ou exterior destes espaços, como uma simples con-

versa, a leitura e exploração
de histórias, a exploração e
manipulação de objetos e
materiais novos, a convivência em ambiente natural e
escolar, a exposição a situações diversificadas e a resolução de problemas dotam as
crianças de ferramentas, promovendo a sua estimulação.
Os educadores de infância, por interagirem diariamente com as crianças, têm
um papel fundamental na

integração e desenvolvimento das crianças. A não
aquisição de capacidades
linguísticas em determinadas
faixas etárias podem ser sinais de alerta e, consequentemente, uma indicação
para ser solicitada uma avaliação em Terapia da Fala.
Assim, os educadores de
infância, bem como as famílias de cada criança devem
estar atentos ao desenvolvimento linguístico destas.

Sinais de alerta:

2 - 3 anos
- Não junta duas palavras para
formar frases;
- Não compreende instruções
simples;
- Evita brincar e/ou falar com crianças da mesma idade;
- Não estabelece contacto ocular.

3 – 4 anos
- O discurso é ininteligível para a
maioria das pessoas;
- Usa mais gestos do que palavras
para dizer o que quer;
- Não demonstra interesse por
desenhos, histórias, livros.

4 – 5 anos
- Omite e/ou troca sons nas palavras;

5 – 6 anos

- Não descreve acontecimentos do
dia-a-dia;
- Não relaciona acontecimentos
simples e recentes.

- Diz palavras ininteligíveis;
- Apresenta frases mal estruturadas;
- Tem um discurso incoerente.
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A brincar é que os miúdos aprendem!

Melanie Magalhães
Mestre em Ciências
da Educação

Primitivamente
as
crianças
eram
vistas
como
adultos
em
miniatura.
Atualmente, sabemos que
não é assim e todos temos o
nosso processo de desenvolvimento e de maturação, onde
o brincar se torna fundamental.
Froebel, foi o primeiro a debruçar-se sobre este assunto
e criou o que hoje conhecemos como Jardim de Infância.
Para este pensador o brincar é
a forma “como as crianças se integram e reúnem o que sabem,
compreendem e sentem como
um todo”, sendo essencial para
o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança.
No seu livro, o professor
Carlos Neto, refere que vários
estudos revelam que “as crianças que não satisfazem as suas

necessidades terão dificuldades em percecionar e vivenciar o mundo, e que o brincar
de forma plena na infância
gera adultos felizes, com sucesso, empreendedores e
saudáveis ao longo da vida”.
Assim, é inegável que as crianças devem brincar diariamente.
Contudo, atualmente o brincar
livre fica para segundo plano e
as crianças acabam por não ter
um espaço para não fazer nada.
O brincar surge, nestas idades, como um meio privilegiado para a aprendizagem. Desta
forma, se pegarmos nas competências que queremos atingir de
uma forma lúdica, o envolvimento é maior e a aprendizagem
será mais significativa o que
se traduz em melhores resultados no seu desenvolvimento.

CIÊNCIAS
DA
EDUCAÇÃO
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Assim, de forma sintética o brincar
desenvolve várias aprendizagens, nomeadamente:

A

As crianças enquanto brincam aprendem a controlar as suas emoções, nomeadamente
quando experimentam situações de conflito. Os momentos de diversão são uma forma
segura das crianças experimentarem os seus medos, as suas angústias e a sua agressividade;

B

Os jogos, nos quais está implícito o perder e o ganhar, permitem que a criança possa começar a trabalhar a sua resistência à frustração. Aprender a lidar com esse sentimento é
essencial para o seu equilíbrio emocional e para o desenvolvimento da personalidade;

C

Estimula a coordenação motora e a perceção do corpo;

D

Ao brincar ao faz de conta, a criança experimenta diferentes papéis sociais (o papel de
mãe, pai, polícia) o que permite à criança compreender o papel do adulto e aprender a
comportar-se e a sentir como ele, constituindo-se como uma preparação para a entrada no mundo dos adultos.

E

O brincar desempenha um papel igualmente importante na socialização da criança,
permitindo-lhe aprender a partilhar, a cooperar, a comunicar e a relacionar-se, desenvolvendo a noção de respeito por si e pelo outro, bem como sua auto-imagem e auto-estima;

F

A criança ao brincar desenvolve, a capacidade de estabelecer regras, o raciocínio, a
atenção, a imaginação, a criatividade.

Os pais e familiares devem preparar os espaços, proporcionando à criança um ambiente
de qualidade e enriquecedor
da imaginação infantil, que
estimule as interações sociais
com outras crianças, familiares
e amigos. E atenção, quando
falamos em enriquecedor não
significa proporcionar brinquedos caros, mas meios que permitem a exploração de diferentes linguagens como a musical,

corporal, gestual, escrita. Além
disso, os pais devem participar
na brincadeira, o que aumenta
a motivação da criança e promove laços afetivos entre pais
e filhos. Nestes momentos, os
pais devem apenas dar atenção à criança, não criticar nem
julgar, mas aproveitar para a
elogiar e fazer alguns comentários que ajudem a criança a
crescer de forma saudável a
todos os níveis e feliz.
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Vacinação!

Pedro Rodrigues
Enfermeiro

SAÚDE

Uma vacina é uma preparação de antigénios, que é administrada ao ser humano, com
o intuito de provocar uma resposta imunitária que confere proteção específica a um
ou mais agentes infecciosos.
Os antigénios administrados
nas vacinas podem ser vírus
ou bactérias, inativados ou
atenuados (vacinas de 1ª geração, como por exemplo as
da gripe e da poliomielite), ou
fragmentos (vacinas de 2ª geração, como por exemplo as
da meningite, tétano e da hepatite) dos microorganismos.
E existem ainda as de 3ª geração, com o RNA mensageiro
(mRNA) como é o caso das vacinas da Pfizer/Biontech e Moderna, para a Covid-19, as primeiras no mundo deste género.
Os processos de produção de
uma vacina são diversos e passam por: enfraquecimento do
microrganismo através de culturas sucessivas; a extração das
partes do microrganismo que de-

sencadeiam a resposta imunitária; e o enfraquecimento da toxina que o microrganismo produz.
Em alguns casos podem ser
incluídas numa mesma vacina
mais do que um microrganismo
(vacinas combinadas), como é
o exemplo da vacina contra a
difteria, tétano e tosse convulsa.
Para que uma vacina seja autorizada e utilizada, passa por
um processo com várias fases,
tais como: numa fase inicial a
investigação em laboratório e
em animais; depois a fase de
ensaio em humanos que duram normalmente vários anos e
são constituídas por três etapas,
em que, de acordo com princípios éticos rigorosos, segurança
e eficácia, as vacinas candidatas são progressivamente aplicadas a um número maior de
pessoas; e por fim a fase após
a introdução da vacina na comunidade, onde é feita uma
vigilância estreita da eficácia a
longo prazo e do eventual aparecimento de reações adversas.
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O Plano Nacional de Vacinação (PNV), em Portugal,
foi criado há 56 anos em 1965
e encontra-se em constante
mutação de acordo com as fases epidemiológicas no país, a
evidência científica, a relação
custo-benefício e a disponibilidade no mercado. É universal
e gratuito, financiado pelo
orçamento de Estado, coordenado pela Direção Geral da
Saúde (DGS) e administrado
por enfermeiros nos centros
de saúde e hospitais, que garante a proteção para uma série de doenças. (DGS, 2020)

O principal objetivo do PNV
é garantir proteção na idade
mais adequada e o mais precocemente possível, e desta
forma, produzir benefícios à
saúde pública. Recorde-se que
para algumas vacinas existe a
necessidade de se realizarem
reforços, para conferir proteção. A nível individual pretende-se que a pessoa fique imune, ou quando não é possível,
tenha a forma mais ligeira da
doença. A nível da população
pretende-se eliminar, controlar ou minimizar o impacto da
doença na comunidade, para

isso é necessário que o máximo de população possível
esteja vacinada. (DGS, 2020)
As vacinas que se encontram no PNV são as que se
consideram de primeira linha,
ou seja, são eficazes e seguras e a sua aplicação traz
enormes ganhos em saúde.
Existem vacinas que não estão incluídas mas podem, e
são, administradas e conferem proteção, mas não demonstram ter tantos ganhos
em saúde na população,
por este motivo não fazem
parte do PNV. (DGS, 2020)

O PNV recomendado e que se realiza em Portugal é o seguinte:
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Muito se fala sobre a segurança das vacinas para as
crianças, uma vez que o PNV
se inicia logo no nascimento
e maioritariamente ocorre na
infância. Todas as vacinas autorizadas no mercado europeu
têm um elevado grau de segurança, eficácia e qualidade, uma vez que cada lote é
certificado antes da distribuição. Por este motivo, as
reações adversas comprovadamente associadas às vacinas, são raras ou muito raras.

Todas as crianças e adultos
devem cumprir os esquemas
de vacinação recomendados
para a sua idade e o seu estado de saúde, (DGS, 2020)
O PNV prevê todas as
condições, excepções e individualidades de cada pessoa, com planos de vacinação adequados e ajustados
a essas mesmas condições.
Algumas são, por exemplo,
o nascimento prematuro de
um bebé, o estado de gravidez e/ou de alguma doen-

ça existente, o simples atraso na toma de uma vacina
e/ou dose e ainda o início
do cumprimento do PNV
mais tarde do que o normal.
Existem prazos de administração entre doses da
mesma vacina e/ou vacinas
diferentes também estão
bem estipulados e seguros.
Qualquer dúvida pode
ser esclarecida junto do
seu enfermeiro e médico
de família, basta questionar e manter-se informado.

Curiosidades:

A

Graças ao PNV já foram evitadas diversas
doenças em Portugal tais como Vírus da Hepatite B (VHB); Difteria; Tétano; Tosse convulsa;
Poliomielite; Meningite bacteriana; Sarampo;
Meningite B; Vírus do Papiloma Humano (HPV);
Rotavírus.

B

De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), só a vacinação impede cerca de
três milhões de mortes por ano relativamente a
doenças como o sarampo, o tétano neonatal ou
a tosse convulsa. Afirma ainda que a vacinação
além de controlar as doenças pode ainda e até
eliminar doenças como o caso da varíola, que
foi erradicada.

C

A população com filhos e que viaja frequentemente, pode e deve solicitar uma consulta do
viajante, onde entre outros temas abordados, é
abordada a vacinação. É aconselhado que todo
o PNV esteja cumprido, mas consoante o país
de destino podem ser recomendadas outras
vacinas, tais como febre amarela, doença meningocócica, encefalite japonesa e febre tifóide.
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Como lidar com as birras?

Marcela Lopes
Psicóloga Clínica
e da Família

As birras são expressão de
uma multiplicidade de emoções
com as quais a criança não sabe
lidar, traduzindo-se numa intensa
desregulação emocional que dão
origem a comportamentos como
gritos, choro e elevada agitação
motora através de pontapés, arremeço de brinquedos, bater o
pé ou atirar-se para o chão. Estes
momentos geralmente surgem
após uma contrariedade e demonstram o descontentamento da criança através da expressão de raiva e frustração,
sendo consequência da falta de
mecanismos para lidar com estas
emoções, aliado à incapacidade de compreensão temporal.
Tipicamente a fase das birras
ocorre entre primeiro e quinto
ano de vida, com o seu expoente entre os dois e os três anos
de idade, tendo a diminuir a sua

intensidade e frequência ao longo
do tempo. Estes episódios geralmente são intensos e de curta
duração, sendo desajustados ao
contexto e resultado de uma perda de controlo emocional e desrespeito pelas regras comportamentais e sociais já adquiridas.
As birras são parte integrante de um desenvolvimento infantil saudável, pois são a forma de expressão da criança
quando a linguagem verbal e
vocabulário ainda não se encontram desenvolvidos o suficiente
para expressar o que sentem.
É comum que os episódios
de birras ocorram com maior
frequência quando a criança
se sente com sono, cansada,
com fome ou desconfortável ou quando estão perante
uma contrariedade que as leva
a
experienciar
frustração.

PSICOLOGIA
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Episódios de birra são geradores de constrangimento
para os pais, sobretudo quando acontecem em locais públicos sob o olhar de terceiros.
A forma como os pais lidam com estas situações fará
a diferença entre episódios
de birra esporádicos e episódios de birra frequentes,
sendo que a melhor forma
de prevenção de birras é evitar o surgimento destas. Para
tal, é importante conhecer os
fatores que as desencadeiam
para os conseguir evitar.
É importante respeitar
as necessidades de sono
da criança, evitar que sinta fome, respeitar os seus
horários e rotinas, dar liberdade de escolha à criança, mas estabelecendo re-

gras e limites previamente.
Durante a ocorrência da
birra, no seu início, é essencial desviar a atenção da
criança, criar outro foco que
não o da incidência da birra, deslocando-a para outro
espaço físico, por exemplo,
mudar de divisão de casa
ou sair do supermercado.
Quando a birra já está estabelecida, é essencial que
os pais consigam manter a
calma, afastar-se um pouco e tentar ignorar o comportamento, assim a criança
perceberá que aquele comportamento não lhe vai conceder nenhum privilégio nem
é gerador de maior atenção.
A exaltação, a elevação
do tom de voz, tentar castigar ou recompensar no mo-

mento da birra irá potenciar
ainda mais o seu descontrolo.
Cada criança é um ser único e individual, fruto de vivências e do contexto, as estratégias que resultam num
determinado momento podem não ter os resultados esperados num outro momento,
cabe aos pais adequar as estratégias usadas para ultrapassar estas situações com
o mínimo desgaste possível.
Importa ter sempre presente que o desenvolvimento normal de uma criança é
feito de progressos e regressões e nesta fase de maior
surgimento de birras estamos
apenas perante a discrepância entre a necessidade de
procura de autonomia e a
ainda dependência dos pais.
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João Magalhães Sequeira
Técnico Superior
de Desporto

DESPORTO

Existe uma idade mínima para
a prática de atividade desportiva?
Inicialmente é importante saber que a prática desportiva ausente de competição pode ser
definida por atividade física e esta
resume-se a gestos como caminhar, correr, saltar, entre outros. As brincadeiras de crianças
resumem-se a estes movimentos e à ausência de competição.
Por outro lado, a prática desportiva, como o basquetebol,
natação, futebol, voleibol, entre outros deportos, implica a
existência de competição, o
que por sua vez requer treino
especializado para essa modalidade orientado por treinadores formados na mesma.
Existem bastantes benefícios
na prática desportiva, como o
desenvolvimento dos ossos, articulações e músculos mais fortes,
equilíbrio e coordenação, estimula o sistema cardiovascular, evita a
obesidade, assim como é um fator
importante no controlo da ansiedade e depressão que tem sido
cada vez mais comum nos jovens.
Uma questão importante é
qual será o melhor desporto
em que se deve começar, para
a qual não existe uma resposta
em específico. O melhor desporto para começar é aquele em
que o jovem se sentir melhor a
praticar e praticar da melhor

forma. A Educação Física na escola é bastante importante para
que o jovem conheça os diversos desportos e que encontre
aquele onde se sente melhor.
Quanto à idade a que se
deve começar temos que ter em
consideração o desenvolvimento da musculatura esquelética,
que nas meninas ocorre 2 a 3
anos após a primeira menstruação e nos meninos por
volta dos 15 anos de idade.
Sendo assim, a partir dos 5
até aos 12 anos de idade deve-se optar por uma atividade
física com pouca ou nenhuma
competição e a partir dos 12
anos, tendo em consideração o
desenvolvimento da musculatura
esquelética, a competição deve
ser estimulada e a prática de
exercícios físicos mais intensos
e específicos de uma modalidade podem ser realizados. Antes
dos 5 anos, as crianças não devem realizar atividade física que
envolva competição, pois estas
não estão preparadas para lidar
com a frustração relacionada com
a perda. Estas devem realizar principalmente atividades físicas que
envolvam coordenação motora,
que lhes permita uma postura
correta, como andar de bicicleta,
atividades na água, entre outras.
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Espaço família
Qual a idade ideal para deixar a chupeta?
A nossa Terapeuta da Fala, Andreia Rodrigues, responde!
A data limite para o uso da chupeta é aos 2 anos e meio. O hábito de
sucção também pode ocorrer com o biberão ou a sução digital (do próprio dedo) que devem, igualmente, ser abandonados.
A chupeta é algo que dá a sensação de prazer ao bebé/criança, ajudando a acalmar e a regular. No entanto, o uso prolongado pode acarretar
várias consequências no seu desenvolvimento:
- alteração da oclusão dentária (modo como os dentes superiores e inferiores se alinham)
- alterações musculares (postura, mobilidade e força da língua)
- palato (“céu da boca”) estreito e alto
- alterações na fala
- alterações na respiração
- alterações na mastigação e deglutição

A
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