Bem-vindo à Newsletter da ABLA

View this email in your browser

JANEIRO/FEVEREIRO

2022

NATAL 2021
Iniciámos o último trimestre de 2021 com a expectativa de voltar a fazer festas de Natal
presenciais com uma sala repleta de famílias prontas a ver as suas crianças cantar e
encantar. No entanto, face ao agravamento da situação pandémica em Portugal, tivemos de
repensar toda a festa para voltar ao formato digital. Mais uma vez, e de uma forma incrível,
as equipas pedagógicas de Carcavelos e da Parede, construíram o guião das festas e
planearam todos os cenários, adereços e participações para sessões online disponíveis para
as famílias verem confortavelmente sentadas no seu sofá. Com o envolvimento de todos os
colaboradores, desde a manutenção na preparação dos cenários, ao pessoal dos escritórios

com narradores, voz off, até à informática e multimédia com as gravações e montagem dos
vídeos, novamente vimos magia a acontecer em tempo record. Educadoras e auxiliares
encarnaram personagens juntamente com as crianças das suas salas de uma forma única,
relembrando a todos o verdadeiro significado do Natal: o nascimento de Jesus Cristo!
Este período festivo foi celebrado também entre os 170 colaboradores da ABLA, não com o
habitual jantar de Natal, mas tendo em conta todas as normas de segurança, cada
departamento organizou o seu almoço natalício, tendo estado presente em todos eles, com
uma palavra de gratidão e esperança, a nossa diretora Telma Teixeira. Todos os
colaboradores receberam ainda um pequeno brinde como forma simbólica de agradecimento
por todo o empenho e dedicação ao longo de 2021. Ainda nas escolas públicas todos os
monitores, animadores de AAAF, CAF e AECs, tiveram a visita da coordenadora do
departamento Carla Simões, e da diretora da ABLA que lhes levaram também o brinde
natalício da ABLA.
No departamento sénior o Natal foi celebrado com toda a segurança não só no Centro
ComVida, com música, um pequeno lanche e presentes, mas também na casa dos seniores
dependentes a quem é prestado o Apoio Domiciliário com uma lembrança entregue pelas
auxiliares de ação direta.
Foi um período em que mais uma vez pudemos ver a generosidade de muitos: a igreja
evangélica CCLX Sozo comprou brinquedos para as crianças mais carenciadas dos centros
infantis de Carcavelos e da Parede. A “Care to Share – Helping our communities” recolheu
mais de 200 caixas com presentes sobretudo para crianças. Assim, a incansável criadora da
página com a ajuda de um grupo de voluntários recolheu todas caixas e doou-nos para que
as equipas do Rendimento Social de Inserção as distribuíssem, consoante a idade e género,
pelas crianças das famílias beneficiárias daquela prestação social a tempo da época festiva.
Igualmente as mulheres e crianças acolhidas na Casa do Farol tiveram a sua árvore repleta
de surpresas graças a estas caixas.

PRÉMIO BPI INFÂNCIA 2021 - PROJETO ETAPA
Terminámos o ano com a excelente notícia da atribuição do prémio BPI Infância 2021, ao
projeto ETAPA – Equipa Transdisciplinar de Apoio à Parentalidade e à infância. Este projeto,
com a duraçãode um ano, nasce na sequência do já existente ABLA (Des)Envolve,
permitindo assim alargar a nossa resposta ao nível de consultas de psicologia, terapia da
fala e terapia ocupacional para crianças de famílias com escalões per capita mais baixos.
Têm-nos chegado imensos pedidos ao nível de acompanhamento quer em psicologia, quer
em terapia da fala, resultantes sobretudo deste período pandémico, que afetou bastante a
saúde mental e os comportamentos mais desafiantes das crianças, e pelo uso continuado da
máscara pelos profissionais da educação e pelos pais, dificultando a aprendizagem da
linguagem e da fala pelas crianças.
Assim, o projeto ETAPA permitirá implementar um programa de apoios terapêuticos
especializados a 60 crianças de contextos socioeconómicos vulneráveis, ao mesmo tempo
que trabalhará competências parentais de 30 pais dos mesmos contextos com o programa
“Anos Incríveis”. Aproveitando a janela de oportunidade do desenvolvimento da primeira
infância, queremos intervir atempadamente quando são detetados sinais de perturbações de
desenvolvimento/

comportamento,

e

simultaneamente

promover

práticas

parentais

adequadas, de forma a que os pais desenvolvam uma parentalidade adequada e
securizante, contribuindo assim para o fortalecimento das famílias.

GUINÉ-BISSAU
As 3 escolas na Guiné-Bissau, nas ilhas das Galinhas e na ilha de Soga, tal como em
Portugal, estiveram encerradas por alguns períodos devido á pandemia mundial, mas neste
momento temos 497 crianças felizes que puderam voltar às suas rotinas.
Anualmente, estas escolas envolvem vários custos, alguns previstos tal como o salário dos
professores, a alimentação dos alunos, o material escolar, o transporte para as ilhas, etc, e
outros de forma mais imprevisível, tal como as chuvas torrenciais e tempestades anuais que
afetaram as instalações das nossas escolas, obrigando-nos à realização de obras de elevado
custo financeiro. São vários os nossos sonhos nestas ilhas, sendo que os principais
sonhadores, as crianças, sonham equipar o campo de futebol da aldeia com balizas e redes
para poderem jogar futebol.
Para nós, é uma alegria constante, saber que todo o esforço e investimento realizado
reflete-se numa melhor vivência para estes meninos, principalmente no que respeita
à educação, que de outra forma não a poderiam ter, por estarem tão isolados.
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