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Como será fácil de se prever, a Associação Portuguesa de
Portadores de Trissomia 21 irá ser fortemente atingida pela
crise económica gerada pela pandemia a COVID-19 e debater-
se-á previsivelmente, a curto prazo, com gritantes carências de
ordem financeira. A fim de se minimizar o impacto desta
verdadeira catástrofe e podermos manter em funcionamento,
ainda que com limitações, o Centro de Desenvolvimento Infantil
DIFERENÇAS, uma experiência de reconhecida qualidade e
única na Europa, vimos solicitar a V. Exas. se dignem doar, sem
encargos, 0,5% do IRS relativo a 2019 para a instituição.

Muito agradecíamos a divulgação desta missiva pelo círculo de
familiares e de amigos de V. Exas. E também pelas redes sociais
e similares.

Assim, este ano, ao preencherem a papelada do IRS, um simples
gesto de solidariedade alterará, tão-somente, o destino de 0,5%
do vosso imposto. Para o estado reverterão 99,5%; e 0,5% para
a nossa e vossa instituição. Sem qualquer prejuízo para o
próprio!! Deste gesto, como dito, dependerá a sustentabilidade
da nossa instituição!!

A APPT21 e o seu Centro
de Desenvolvimento
Infantil DIFERENÇAS
continuam a contar
com o apoio e a
presença incondicionais
de V. Exas. para a
concretização do nobre
ideal da discriminação
positiva e da valorização
das DIFERENÇAS das
pessoas com
perturbações do
neurodesenvolvimento,
designadamente com
perturbação do
desenvolvimento
intelectual.
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Como fazer? No Modelo 3, Quadro 11, Campo 1101, ponham, por
favor, uma cruz em "Instituições Particulares de Solidariedade
Social ou Pessoas Colectivas de Utilidade Pública". Escrevam o
NIF da Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia
21: 502 465 298.

O NOSSO
MUITO
OBRIGADO!

CONSIGNAÇÃO DO IRS DE 2019



BREVE NOTA A PROPÓSITO DA
PANDEMIA COVID-19 E AS PESSOAS
COM PERTURBAÇÕES DO
ESPECTRO DO AUTISMO

 
 
Na sequência de um artigo denominado “Breve nota a propósito da pandemia a COVID-19 e
trissomia 21”, da autoria de Miguel Palha, publicado na Revista “Descubra as Diferenças”, no seu
número de Março de 2020, tomámos a iniciativa de reflectir, de forma análoga, a propósito da
pandemia a COVID-19 e as pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA). Com efeito,
em nosso entender, as pessoas com PEA poderão apresentar um maior risco de infecção
pelo  SARS-CoV-2; todavia, esta hipótese não está cientificamente provada. A possível
vulnerabilidade aumentada, não só para a infecção a SARS-CoV-2, mas, ainda, para a gravidade
da mesma, poderá estar relacionada com, entre outras, as seguintes variáveis:

1.    As PEA, de um ponto de vista etiológico, estão, em muitos casos, comprovadamente
associadas a doenças genéticas, que apresentam uma muito maior incidência (e prevalência)
de alterações anatómicas e funcionais significativas, designadamente imunitárias, cardíacas,
renais, pulmonares, hepáticas, metabólicas e de outros órgãos e sistemas;
2.   As pessoas com PEA poderão apresentar uma prevalência aumentada de obesidade
(muitas vezes, iatrogénica, secundária à administração de neurolépticos e de outras
substâncias psicotrópicas), ela própria um factor de risco para as infecções, nomeadamente
pulmonares, e para um estado de inflamação crónico;
3.   No que se refere ao neurodesenvolvimento, as pessoas com PEA apresentam, com grande
frequência, uma comorbilidade com uma Perturbação da Linguagem (PL) ou, pior, com uma
Perturbação do Desenvolvimento Intelectual (PDI), ambas susceptíveis de gerar
comportamentos de risco acrescidos, expressos por uma menor capacidade de adopção de
medidas de protecção (afastamento físico do interlocutor adequado, lavagem das mãos eficaz
e regular, uso de máscaras, etc., …);
4.   As pessoas com PEA, mesmo aquelas com um neurodesenvolvimento linguístico e
cognitivo convencionais, poderão exibir atitudes que se configurem como factores de risco
para a transmissão do vírus, decorrentes, no essencial, dos comportamentos repetitivos e
ritualizados, virtualmente agravados pela ansiedade e irritabilidade geradas pela mudança de
rotinas relacionada com o eventual confinamento social. Por exemplo, a inflexibilidade
comportamental poderá revelar-se problemática quando as pessoas com PEA são compelidas
a manipular objectos potencialmente contaminados pelo SARS-CoV-2;

 

 MARIA JOÃO PALHA
INTERNA DE PEDIATRIA
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      5.  Adicionalmente, num cenário de escassez de oferta de cuidados de saúde, 
 designadamente a disponibilidade de cuidados médicos intensivos, as pessoas com PEA,
sobretudo as com PL ou PDI em comorbilidade, poderão ser preteridas no acesso aos mesmos.
 
Curiosamente, os défices na comunicação social e na interacção social em diversos contextos,
tal como descritos no DSM-5, poderão, de algum modo, constituir-se como factores de
protecção para a infecção a  SARS-CoV-2, uma vez que o “auto-confinamento” social
naturalmente estabelecido, estrutural e prazeroso nesta população, poderá reduzir a taxa de
contaminação entre as pessoas.
 
Até ao momento (21-04-2020), não encontrámos, na imprensa médica, referências relativas à
morbilidade e à mortalidade das pessoas com PEA infectadas com o SARS-CoV-2.
 
Assim, convictos de que, depois de estudada a bibliografia médica internacional disponível e
recente, embora muito escassa, sobre a infecção a  SARS-CoV-2  na população com PEA, as
indicações abaixo expostas correspondem ao conhecimento possível no presente,
recomendamos, genericamente e de uma forma empírica, para as pessoas afectadas por esta
síndrome neurodesenvolvimental:

1.    Execução, rigorosa e activa, das recomendações emanadas pela Direcção Geral de Saúde,
como, entre outras:

a.   Isolamento social absoluto;
b.   Afastamento físico dos interlocutores (superior a 2 metros), mesmo familiares;
c.   Lavagem frequente das mãos com solutos apropriados;
d.   Uso de máscara facial em contextos sociais;
e.   …

2.   Manter, tanto quanto possível, as rotinas diárias (sono; higiene; roupa; horários das
refeições; TV,  …);
3.   Prática frequente e moderada de exercício físico (nas situações de confinamento a uma
casa sem jardim ou similar, poderá praticar-se dança, ginástica, etc., …);
4.   Alimentação saudável e variada, pouco calórica, com inclusão aumentada de alimentos
ricos em vitaminas, oligo-elementos e anti-oxidantes, como frutas e legumes; beber muitos
líquidos, sobretudo água;
5.   Administração de um polivitamínico corrente, que inclua a maioria das vitaminas e dos
oligo-elementos, em doses estritamente convencionais (doses acrescidas de vitaminas
poderão ser contraproducentes e até prejudiciais);
6.  Se permitido, com todas as precauções, fomentar a prática de pequenos passeios a pé,
sempre com companhia.
7.  Cumprimento rigoroso do calendário vacinal recomendado pela DGS;
8.  Tratamento vigoroso de qualquer outra doença entretanto diagnosticada (infecção
urinária; otite; abcesso dentário; etc., …);
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9.    Proporcionar um ambiente muito rico e estimulante de um ponto de vista cognitivo,
linguístico e social, a fim de se evitar a ocorrência das diversas e indesejáveis regressões
neurodesenvolvimentais, bem como de patologia do foro da saúde mental, sobretudo os
comportamentos de auto e hétero-agressividade; as perturbações de ansiedade; as
perturbações depressivas; etc.
10.   No caso de serem notadas manifestações clínicas sugestivas de COVID-19, ou seja, de
infecção pelo  SARS-CoV-2  (tosse; febre; dificuldade respiratória; falta de forças; etc., …),
deverá ser estabelecido um contacto, imediato, com o SNS24.
 

Iremos, de certeza, ultrapassar esta vicissitude. Sobretudo, se tivermos sempre presentes, no
nosso pensamento, os preceitos éticos e humanistas que nos são tão caros e que nos guiam: o
princípio da discriminação positiva e da inclusão social e o ideal da valorização das diferenças
das pessoas mais vulneráveis, mormente com Perturbações do Espectro do Autismo.
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TERAPIA À DISTÂNCIA NA
PERTURBAÇÃO DO ESPETRO DO
AUTISMO?

A propósito da comemoração do  Dia Mundial de Consciencialização do Autismo e da
necessidade atual da adaptação das terapias online, tem sido colocada a questão se as crianças e
jovens com PEA beneficiarão de terapias à distância?
 
A resposta deve ser avaliada caso a caso, conjuntamente pelo técnico e pela família. Ao longo
deste mês, a nossa experiência diz-nos  que  é possível mesmo com crianças pequenas.
Surpreendentemente, pelo interesse pela tecnologia, algumas crianças apresentam maior
capacidade de manter o foco de atenção, comunicação e interação.
 
Em alguns casos, é fundamental a presença dos pais como co-terapeutas na mediação das
atividades. Estas sessões, tal como as presenciais, necessitam de um planeamento, que deve ser
elaborado com recolha prévia dos materiais existentes em casa. Além disso, para uma sessão
inicial poderão ser usados os materiais preferidos da criança e materiais com que está
familiarizada na terapia. Os jogos em que apresenta maior interesse poderão ser adaptados ao
PC para que não se verifiquem mudanças centrais das atividades. A capacidade de se adaptarem
à mudança de formato de terapia, só por si, já é uma evolução da capacidade de adaptação e
flexibilidade.

EVELINA BRIGIDO 

TÉCNICA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO
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DILEMAS ÉTICOS EM TEMPO DE
COVID 19.COMO AGIR? QUEM VIVE E
QUEM MORRE NOS GRUPOS MAIS
VULNERÁVEIS?
RAQUEL BARATEIRO
TÉCNICA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO
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PENSEMOS HIPOTETICAMENTE NESTA
SITUAÇÃO: Dois utentes infetados com COVID-19
do SNS chegam às urgências de um hospital
público — uma adolescente de 14 anos com
Trissomia 21 com cardiopatia congénita e um
sénior de 73 anos sem patologias associadas —
ambos irão necessitar de ventilador. A quem será
alocado esse ventilador?    O médico de urgência
terá de decidir quem será ventilado, logo vai
debater-se com questões éticas e deontológicas
sem igual...
 
Mesmo não sendo especialistas em Ética, ficamos com certeza chocados com algumas notícias
que têm surgido na comunicação social. Referimo-nos, por exemplo, a uma notícia de Marian
Lorenzo no diário de 27/03/2020 “Coronavirus: Holanda no hospitaliza a ancianos nidébiles”
que informa que a Holanda e outros países estão a adotar ações muito controversas em
contexto da pandemia atual. Ficamos estupefactos com as palavras da chefe de epidemiologia
do Centro Médico da Universidade de Leiden-FritsRosendaal - que refere que, para os cuidados
de saúde holandeses, os idosos não “valem a pena” porque são "velhos", nem acreditam que é
necessário investir recursos numa pessoa que tem outra doença que pode ser agravada pelo
coronavírus.
 
A primeira pergunta que nos ocorre fazer é: Porquê?? Como podemos deixar de lado os mais
vulneráveis e que precisam de uma resposta e atendimento médico urgente? O governo
holandês parece ter a certeza de que essa medida fará com que o seu sistema de saúde não
colapse, reduzindo o número de utentes a necessitar de cuidados intensivos e por consequência
diminuir o risco para as equipas médicas e pessoal auxiliar. Muito controverso, não acham?...
 



 
 
Sabemos, também, que a Bélgica pretende elaborar um documento que será “um guia ético para
a triagem de pacientes com Covid-19” e servirá de base para protocolos europeus, embora
aconselhe que cada hospital elabore o seu próprio guia para “evitar que o pessoal médico tenha
de tomar decisões difíceis sem orientação ética”. Na introdução deste documento, lê-se que o
acesso a uma Unidade de Cuidados Intensivos deve ser limitado a pacientes que apresentem
boas probabilidades de ter um desfecho favorável...
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Voltamos novamente a refletir sobre as probabilidades que um indivíduo com uma perturbação
do desenvolvimento intelectual ou com outras vulnerabilidades médicas e sociais têm neste
período de pandemia COVID 19. E se fosse a nossa filha? Será que algum dos 13 investigadores
que assinou este documento se colocou nessa posição?
 
As recomendações das autoridades sanitárias indicam isolamento social como medida de
contenção da propagação do vírus e minimização do impacto da pandemia. É necessário, pois,
refletir como tais medidas são desconcertantes na vida das pessoas com Perturbações do
Neurodesenvolvimento. Neste sentido, esta população constitui um grupo de grande risco em
tempos de COVID-19 ou noutras situações similares que possam surgir no futuro.
 
De acordo com a OMS, com dados de 2011, 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência –
isso significa que uma em cada sete pessoas no mundo, se encontra numa situação mais
vulnerável. Diante desse contexto, é essencial sabermos se as pessoas com deficiência de
natureza física, intelectual ou outra, têm acesso às recomendações oficiais de cuidados
necessários de prevenção do Covid-19 e se elas estão, de fato, a conseguir prevenir da doença.
 

 
 
Para enfrentar a pandemia, é primordial que as
informações, a respeito da prevenção e controle do
Coronavírus, sejam acessíveis a todas as pessoas por
todos os meios possíveis. Ou seja, é preciso que não
haja barreiras na comunicação escrita, na
comunicação virtual e na comunicação interpessoal
em todos os ambientes sociais.
 
Por outro lado, poderemos questionar o papel de cada
um de nós na proteção destes indivíduos durante esta
pandemia. O que estamos realmente a fazer para que
se protejam do Coronavírus?



MEDIDAS RESTRITIVAS COVID 19 E
REPERCUSSÕES NA SAÚDE FÍSICA
E MENTAL

 

ANA SOFIA BRANCO 

MÉDICA PEDIATRA

“No man is an island, entire of
itself; every man is a piece of the

continent, a part of the main."
John Donne
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Enquanto a pandemia COVID 19 alastra, um número crescente de países tem optado por adotar
medidas restritivas baseadas no distanciamento social e confinamento domiciliar, de forma a
prevenir a transmissão entre pessoas e, assim, limitar a propagação do vírus.
 
O encerramento de todos os serviços não essenciais e a obrigatoriedade dos habitantes
permanecerem em confinamento, no seu domicílio,    já provaram ser eficazes para controlar o
surto de COVID 19 em muitos países. No entanto, a manutenção prolongada destas medidas
pode estar associada a eventuais efeitos secundários que prejudicam diversos aspetos da saúde
física e mental das crianças e adolescentes, tais como: inatividade física e dietas menos
adequadas com consequente aumento ponderal, padrões irregulares de sono, alterações
comportamentais associadas a dependência alimentar e/ou tecnológica; que devem ser
identificados e intervencionados sem violar as ordens governamentais.
 
Um dos tópicos mais negligenciados, mas não menos importante, é o impacto psicológico destas
medidas. Fatores de stress como a duração prolongada do confinamento, receio de ser infetado,
frustração e aborrecimento, informação desadequada, ausência de contacto com os colegas de
aula, amigos, professores, falta de    espaço pessoal no domicílio e diminuição de capacidade
financeira familiar podem conduzir a efeitos mais duradouros e problemáticos na população
mais jovem.
 
Crianças e adolescentes com perturbações neurodesenvolvimentais são mais vulneráveis,
ainda, às dificuldades causadas pela pandemia e pelas normas de distanciamento físico, motivo
pelo qual podem desencadear alterações comportamentais ou agravamento de outras pré-
existentes.



Ajude as crianças a expressar sentimentos como medo e tristeza. Cada criança tem a sua
forma de expressar emoções. Por vezes utilizando uma atividade criativa, como jogar ou
desenhar pode facilitar este processo. Uma comunicação aberta com a criança é muitas vezes
a chave na identificação de questões físicas e psicológicas e para confortar uma criança numa
situação de isolamento prolongado.

Diversos intervenientes podem representar um papel fundamental na gestão destas eventuais
repercussões: 
 
Os pais são o melhor e o recurso mais próximo das crianças e constituem importantes modelos
para os comportamentos saudáveis das crianças. Boas competências parentais tornam-se
cruciais quando as crianças estão confinadas em casa. Além de monitorizarem o desempenho e
o comportamento das crianças, os pais deverão respeitar a sua identidade e necessidades e
deverão ajudar as crianças a desenvolverem competências de autodisciplina. O confinamento
social pode oferecer uma boa oportunidade para melhorar a interação entre progenitores e suas
crianças, envolver as crianças nas atividades familiares e melhorar as suas competências de
autossuficiência.    Com abordagens parentais corretas os laços familiares podem sair
fortalecidos.
 
As autoridades governamentais  devem providenciar orientações e princípios para o ensino à
distância e assegurar que os conteúdos curriculares vão de encontro às exigências educativas
individuais.
 
Os  técnicos de saúde  (psicólogos, terapeutas da fala ou de reabilitação psicomotora) podem
providenciar serviços à distância para apoiar problemas de saúde mental e/ou
neurodesenvolvimentais. Em crianças e adolescentes com diagnóstico de perturbações do
neurodesenvolvimento, estes apoios deverão ser mantidos, na medida do possível, da mesma
forma que se realizavam previamente à epidemia.
 
Os/as assistentes sociais podem ter um papel ativo ao auxiliar pais na resolução de questões
associadas    a consequências da pandemia, quando necessário. Esta rede social pode ser
particularmente útil para famílias monoparentais ou com dificuldades económicas na orientação
para usufruto das medidas excecionais da segurança social.
 
As escolas podem ter um papel crucial, não só pelo fornecimento de materiais educativos aos
alunos como pela interação diária com os professores. As escolas podem promover ativamente
horários saudáveis, boa higiene pessoal, encorajar atividade física, dieta apropriada e bons
hábitos de sono e integrar os materiais de promoção de saúde no currículo escolar.
 
Algumas das medidas que poderão ser utilizadas, nestas circunstâncias, e que constam em
muitos documentos de diversas autoridades de saúde:
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Manter as crianças perto dos seus pais e família, se considerado seguro. Se for necessário
separar uma criança dos seus prestadores principais de cuidados, assegurar que uma
alternativa apropriada é providenciada e que uma assistente social ou equivalente faça um
seguimento regular da criança.
Durante os períodos de separação, deverá ser assegurado o contacto regular com os pais
e/ou prestadores, como chamadas de vídeo ou telefone duas vezes ao dia ou outro meio de
comunicação apropriado à idade.
Deverão ser mantidas as rotinas familiares diárias se possível, ou criar novas rotinas,
especialmente se as crianças tiverem que permanecer no domicílio. Providenciar atividades
apropriadas à idade da criança, incluindo atividades de aprendizagem. Quando for possível,
encorajá-las a brincar e socializar com outras pessoas, mesmo que no seio da família.
Durante períodos de stress ou de crise, é frequente as crianças solicitarem mais atenção e
procurar maior vinculação com os pais ou prestadores de cuidados.    Discuta a pandemia
COVID-19 com as suas crianças   numa forma honesta e adequada à sua idade. Se a criança
manifestar preocupações, abordá-las em conjunto pode diminuir a sua ansiedade. As crianças
observam o comportamento e as emoções dos adultos para obter pistas para gerir as suas
emoções durante períodos difíceis.
Em períodos de  stress,  preste atenção às suas necessidades e sentimentos. Pratique
atividades saudáveis que goste e que o possam descontrair (exercício físico regular).
Mantenha rotinas regulares de sono bem como uma alimentação saudável.
Surgem notícias quase de forma constante durante uma epidemia que podem causar
ansiedade. Procure só atualizações de informação por profissionais de saúde. Evite ouvir
notícias que possam constituir rumores e que o podem fazer sentir desconfortável. As
crianças estão constantemente expostas às notícias relacionadas com a epidemia, por este
motivo deverão existir conversas diretas com as crianças acercas deste assunto que poderão
aliviar situações de ansiedade e evitar o pânico.

 

 
É da responsabilidade de todos, desde as autoridades governamentais aos pais, assegurar que os
impactos físicos e mentais desta epidemia sejam reduzidos à sua expressão mínima, dentro das
restrições decorrentes do próprio contexto.
 
 
“Sólo vuela el que se atreve a hacerlo” In memoriam Luís Sepúlveda (1949-2020):
 
Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., et al. (2020). Mitigate the Effects of Home Confinement on Children During the COVID-19 Outbreak. The Lancet.
395(10228): 945-947.
 
Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak WHO March 2020
 
Manual para famílias DGS: https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/manual-para-familias-como-lidar-com-o-isolamento-em-
contexto-familiar-pdf.aspx
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que se mantenham calmos e tranquilos (sustente-se sempre em fontes seguras de informação
(DGS ou OPP) e recorra a outros pais, amigos ou familiares que o possam ajudar a tranquilizar,
para partilha de ansiedades);
que tenham expectativas realistas relativamente à sua própria produtividade em regime de
teletrabalho (com crianças mais pequenas tenha expectativas baixas relativas à quantidade diária
de trabalho, pode aproveitar a hora da sesta, ou após as crianças adormecerem, mas  com limite
de horas noturno estipulado, sem prejudicar as horas de sono. No caso de crianças mais
crescidas, pode ser necessária alguma flexibilidade.);
que se lembre que é pai/cuidador e não um professor, cabe-lhe só e exclusivamente regular o
estudo da forma mais autónoma possível;
que tente encontrar tempo para si próprio (ainda que seja pouco, é essencial encontrar as
estratégias necessárias para esse fim);

construa em conjunto com a criança um horário semanal que inclua tempos dedicados ao
estudo, lazer, relaxamento, dinâmicas do quotidiano, tarefas caseiras, higiene e tecnologia. Para
além disso, adicione tempos para estudo autónomo e para o estudo apoiado (momentos online
com os professores ou apoio dos pais) incentivando sempre o aumento da autonomia;
introduza e respeite momentos de pausa do trabalho, que até podem não ser muito longos, uma
vez que as crianças têm curtos tempos de atenção e para as motivar para a tarefa seguinte;
o horário quando realizado,   deve ser enquadrado na rotina pessoal de cada família e nas suas
características de funcionamento, se for necessário, ajuste os planos sendo franco e explicando  

 
Nesse sentido, a ordem dos psicólogos partilhou um conjunto de estratégias de adaptação,
promotoras de uma dinâmica equilibrada para utilizar ao longo destes dias.
 
De entre as várias estratégias sugeridas, compilaram-se as que poderão ser mais úteis para pais
com crianças em casa, que poderão ser ainda mais pertinentes no caso de as crianças apresentarem
perturbações do Neurodesenvolvimento, uma vez que muitas vezes estas crianças apresentam mais
tendência a ter comorbilidades com questões comportamentais, o que complexifica o alcance dos
objetivos.
 
Relativamente aos pais, é importante: 

 
Considerando a organização com os filhos: 

 
Em tempos de pandemia, um dos imensos desafios exigidos, é manter a educação escolar das
crianças e adolescentes, uma vez que o encerramento das escolas, não significou a estagnação das
aprendizagens, nem do percurso escolar. Contudo, todo o contexto (teletrabalho dos pais, tarefas
do quotidiano, entre outros) exige que tenhamos alguma sensatez na aplicação deste objetivo.

PAIS NÃO SÃO PROFESSORES
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sempre que possível, diferencie a zona de trabalho da de lazer;
mentalize-se de que nem sempre será possível cumprir a exigência da escola, relativize e vá
ajustando a carga às vossas circunstâncias, relembre que quantidade não é qualidade, os pais
devem funcionar apenas como tutor (mostrar o caminho, ajudar a motivar, dar o exemplo e
apoiar no cumprimento de objetivos), devendo apoiar o estudo, e não “fazer pela criança”.
Organize, planifique e monitorize (p.e. divida as tarefas em tarefas mais simples ou, no caso de
crianças mais crescidas, divida grandes matérias em objetivos mais simples ou em pequenas
quantidades de informação para serem mais motivantes e recompensadoras);
estabeleça objetivos elevados, mas realistas para as crianças, elogie os sucessos e conquistas
fazendo um balanço do que correu bem e mal e sugerindo como pode melhorar;
estimule as crianças a aprender, mas mentalize-se que aprender não é só através da escola,
aproveite a alteração de rotina e cozinhe com elas, ouça música, apoie-se nas artes que tanto
nos sustentam e informam, e que se revelam “canais” igualmente “ricos”, nesta e noutras fases;
procure manter-se em contacto sensato com os professores para estar informado e organizado,
mas com equilíbrio, apenas para poder ter uma rotina razoável na busca da informação.

tente manter as rotinas (número de refeições por dia, horas de sono, horário de medicações,
higiene, lazer, tarefas escolares);
inclua atividades lúdicas no quotidiano, faça tarefas escolares intercaladas com períodos de
atividade física;
estabeleça um limite máximo para a utilização da tecnologia (pode antecipadamente negociar o
tempo de utilização e cronometrar). No caso da utilização de tecnologia confirme se é adequada
à idade da criança;
defina regras e seja positivo;
dê ordens claras e breves;
antecipe as situações geralmente problemáticas verbalmente para dar tempo à criança para se
regular;
evite as situações desnecessárias que provocam irritabilidade na criança;
permita que a criança utilize estratégias de regulação ou ajude-a a auto regular-se (p.e. ir para
um lugar mais calmo);
ignore certos comportamentos;
articule com terapeutas ou profissionais de saúde se se sentir perdido.

      a lógica por detrás da decisão, fazendo com que a criança participe, envolvendo-a na definição        
QQe cumprimento do plano;

 
Relativamente a estratégias mais gerais:

 
Acima de tudo, respeite-se e pense que este é um período único na história de vida a que todos
estiveram sujeitos e do ponto de vista emocional é muito mais importante o equilíbrio da dinâmica
familiar do que tudo o resto.  Temos de conservar a nossa saúde mental face a tudo o que se impôs
drasticamente pela fase. Priorize o importante e tudo se ultrapassará positivamente…
  

Ordem dos psicólogos (2020).COVID-19- Estudar em tempos de pandemia. Guia para pais e
cuidadores.



COMO SE IRÁ PROCESSAR A AVALIAÇÃO
FINAL DOS ALUNOS DO 1º, 2º E 3º CICLO DO
EB DE ACORDO COM AS NOVAS MEDIDAS
EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS
REGULAMENTADAS PELO DL Nº 14-G/2020
DE 13 DE ABRIL?
ANA RITA GOMES
PSICÓLOGA EDUCACIONAL
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Tendo sido cancelada a avaliação externa prevista para os alunos do 2º, 5º,8º (provas de
aferição) e 9º ano (prova final do ensino básico), incluindo os alunos que realizariam provas a
nível de escola, a avaliação considerada será apenas a avaliação interna (atribuída pelo
professor titular) que terá por referência o trabalho realizado pelo aluno previsto no plano de
ensino à distância bem como as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos anteriormente.



Irei dedicar este meu espaço para partilhar convosco
algumas fontes de atividades para os nossos pequenos,
assim como algumas ferramentas que poderão ajudar
terapeutas a criar jogos interativos.
 
Para os mais pequenos, poderão acompanhar nas redes
sociais o programa elaborado por “Terra das Crianças”.
São três terapeutas na área de psicomotricidade que
criaram um programa  online  com sugestões de
atividades para realizar com acompanhamento dos pais.
Para os mais crescidos e com possibilidade de realizar
muitas experiências, sugiro o “TheDadLab”. Um pai de
dois meninos que criou inúmeras atividades muito
enriquecedoras. Também proponho a  “Caixa de
Atividades - Okapi”, que como o nome indica, são caixas
de atividades pedagógicas adaptadas a diferentes
idades.
 
Agora para nós, terapeutas, partilho o programa que me
tem ajudado nas sessões, o “Wordwall”. É um programa
onde o terapeuta pode adaptar cada jogo à sua
realidade. Além disso, dá-nos a possibilidade de utilizar
todos os jogos criados pelos diferentes utilizadores.

 

FONTES DE ATIVIDADES PARA AS
CRIANÇAS E PARA TERAPEUTAS

 

ANA SIMAS 

TÉCNICA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO
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TENHO UMA FILHA COM UMA
DOENÇA RARA, SÍNDROME
POTOCKI-LUPSKI

"A gravidez da Leonor sempre foi uma gravidez calma. A Leonor nasceu com 38 semanas, parto
natural, muito pequena e com apenas 2430g. Sempre teve um percentil abaixo da média.
 
Logo no primeiro ano de vida, notava-se uma hipotonia nos membros inferiores, levou mais
tempo a aprender a gatinhar, sentar, andar…notava-se um atraso no desenvolvimento.  
 
No início, houve muitas pessoas que nos diziam que era uma criança diferente.    Como era a
nossa primeira filha, a nossa inexperiência era evidente e nunca conseguimos aceitar muito bem
essas observações, pensávamos que ela iria aprender com o tempo.  
 
Depois, com 19 meses, a Leonor começou a andar. Nessa altura, começámos a tomar consciência
de que se passava algo com ela porque não adquiria palavras, apenas emitia alguns sons, e
poucos. Fundamentalmente, a nossa maior preocupação, o nosso foco era a Leonor, pois ela não
falava como as outras crianças… 
 
Aconselhados por um casal conhecido, cuja filha frequentava a mesma terapia, fomos a uma
consulta em Lisboa, com o Dr. Miguel Palha, no centro “Diferenças”. Nessa consulta, recebemos
o diagnóstico de que a Leonor era uma criança diferente. Com muita dificuldade, persistência e
luta, conseguimos fazer os testes genéticos. Quando a Leonor tinha 7 anos descobriu-se a
síndrome: “Potocki-Lupski” (microduplicação da cromossoma 17p11.2).
 
Com muitas pesquisas, encontramos algumas crianças com a mesma síndrome. Tomamos
conhecimento de um encontro internacional com um dos representantes da síndrome e
decidimos ir. Pedimos a uma das terapeutas da Leonor - Terapeuta Carine Fernandes - que nos
acompanhasse. Esse encontro veio mudar a nossa vida, tomamos conhecimento que essas
crianças têm uma esperança média de vida grande, e que com muito trabalho, dedicação e amor
conseguem progredir na sua formação e na capacidade de serem autónomas. 
 
Desde o início, as terapeutas que acompanharam a Leonor aconselharam que seria benéfico a
Leonor ter um irmão. Após o nascimento da Victória, notou-se uma grande cumplicidade e amor
entre elas, a Leonor ajuda bastante a irmã e vice-versa.
 
Apesar desta síndrome, a Leonor é uma criança que irradia muito amor à sua volta. Eu (Raquel),
o pai (Emanuel) e a Victória amamos muito a Leonor como ela é…E temos aprendido bastante
com ela!"

CARINE FERNANDES
TÉCNICA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E REABILITAÇÃO
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