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No arranque do Ano Escolar, é natural
que viremos o nosso olhar com especial
atenção para esse mundo de crianças,
adolescentes, jovens, famílias, profissionais
e instituições que configuram a própria Escola.
E será natural ainda que fiquemos mais presos
das lacunas e deficiências que o sistema
apresenta, sobretudo se nós ou alguém da
nossa família for vítima imediata de tais
deficiências. Mas, em rigor, muito do melhor
que as sociedades têm, em pessoas, em
ideias, em materiais, está colocado
amorosamente ao serviço da educação.
Assim será em Portugal e assim é, em
absoluto, na Cáritas Diocesana de Coimbra.

A Cáritas de Coimbra orienta, nas

localidades de Leirosa, Pedrulha, Ingote e
Cernache, 4 creches (num total de 153
crianças), 2 jardins-de-infância (150
crianças) e 57 Centros de Atividades de
Tempos Livres (4000 crianças, adolescentes
e jovens). Evidentemente, cada um destes
4300 utentes vale por si, enquanto pessoa
única, irrepetível e, de algum modo, ainda
fragilizada diante da vida; mas a própria
grandeza dos números evidencia uma
exigência de eficiência e qualidade na
educação que prestamos, sustentada num
ideário em que

* As Equipas se organizam em função
da criança, agem em função de prin-

cípios e solidificam a sua intervenção
em função de valores!

* As Crianças brincam enquanto
aprendem, desenvolvem-se enquanto
experienciam e crescem enquanto
descobrem!

* As Famílias envolvem-se enquanto se
aproximam, partilham enquanto
interagem e manifestam-se enquanto
vivem!

* Todos são únicos porque diferentes e
porque têm em si o incondicional valor
da Pessoa Humana.

❏

Fruto de uma longa
maturação ao longo dos
três últimos anos, que
aporta e assimila o rigor
científico, as exigências
técnicas e a longa
experiência das educadoras,
a Cáritas Diocesana de
Coimbra acaba de instituir
um Guião Pedagógico para
as valências de Creche e
Jardim-de-Infância, onde se
definem princípios e
valores, competências
básicas a adquirir, as
opções metodológicas e os
modelos de
acompanhamento e de
avaliação.

Este Guião Pedagógico
materializa um Projeto
Educativo da Cáritas com
uma dupla garantia: por um
lado, garante aos pais um
trabalho de qualidade,
balizado e aferido por
valores e critérios
objetivos; por outro lado,
garante uma qualidade
comum entre os diversos
equipamentos da Cáritas, de
modo que - a título de
exemplo - se uma criança
mudar de um dos destes
Equipamentos para outro,
sabe que vai continuar o
mesmo percurso
pedagógico, ainda que as
atividades concretas
contem sempre com a
iniciativa e a criatividade
das diferentes equipas
educativas.

Vale ainda dizer: por esta
referência comum de
qualidade, todas as crianças
que frequentam os
Equipamentos da Cáritas,
alguns deles em bairros
mais problemáticos, têm a
garantia de receber um
ensino e uma vivência de
excelência que as potencia
para uma cidadania ativa e
digna em todas as frentes da
vida futura.
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A Cáritas Diocesana de
Coimbra acaba de aprovar (julho/
2013) o novo Guião Pedagógico
para Creche e Jardim de Infância,
que - na planificação, progra-
mação, realização e avaliação das
atividades - responde às aqui-
sições da investigação científica
na área da educação e às exigên-
cias da legislação emanadas das
respetivas autoridades (compe-
tências a adquirir e metodologias).
O presente Guião Pedagógico
enuncia ainda o conjunto de
princípios e valores que devem
presidir diferenciadamente à
intervenção da Cáritas nestas
duas valências, tanto a nível da
instituição, como a nível dos
profissionais, dos utentes e das
famílias.

Toda e qualquer ação da
Cáritas, seja em que resposta for,
está vinculada por princípios e
valores que identificam e
distinguem a própria instituição,
como sejam os valores da
humanização, da universalidade
(responder a todas as pessoas e a
todos os problemas) e da caridade.
Mas o fulcro na resposta de
Creche e Jardim, evidentemente,
são as crianças, em relação às
quais são definidos quatro
princípios/valores principais: a
afetividade, o desenvolvimento, a
solidariedade e a criatividade.
Segundo o novo Guião Pedagó-
gico, a Cáritas encontra nos afetos
e na segurança emocional a base
da sua intervenção/ação, conside-
rando estas como dimensões
estruturantes da personalidade
humana. A par dos afetos, o

projeto educativo da Cáritas
valoriza o relacionamento inter-
pessoal baseado na entreajuda e
respeito pelo outro, dimensão
igualmente estruturante de uma
personalidade socialmente inte-
grada. A criatividade, sobretudo
como resposta ativa de relevante
qualidade pedagógica às crianças
e ao "seu mundo" em tão acelerada
mudança, aparece como o terceiro
princípio orientador da ação
educativa da Cáritas, em ordem a
um desenvolvimento global e
harmonioso de cada uma das
crianças que nos é confiada pelas
famílias.

Mais ainda, sendo as famílias
os primeiros e principais
responsáveis pela educação, a
Cáritas assume como valores
fundamentais da sua ação em
Creche/Jardim o envolvimento, a
interação e a participação consis-
tente e continuada das mesmas.
O primeiro rosto desta interação
com as famílias são as equipas
educativas, que assumem orientar-
se pelos valores do profissiona-
lismo, do compromisso, da
transparência e da criatividade,
entre si, com as crianças, com as
famílias e com as comunidades.
Estes valores supõem com-
portamentos muito concretos,
como o rigor técnico, a compe-
tência, a disponibilidade, a
flexibilidade, a entreajuda, a
lealdade.

No plano mais alargado das
relações com as comunidades em
que as creches/Jardins de Infância
se inscrevem, o Guião Pedagógico
valoriza particularmente as

A Cáritas procura responder a todas e a cada criança
com o objetivo de desenvolver de uma forma consistente
e estruturada as competências básicas e essenciais que

permitam um crescimento gradual ao longo de toda a
sua permanência nos diferentes equipamentos.

Esta perspetiva considera a coerência e a continuidade
pedagógicas como a espinha dorsal de todo o projeto

pedagógico.

parcerias (locais, regionais e
nacionais), a partilha e a promoção
de ações de dinamização, numa
perspetiva de desenvolvimento
local e de aprendizagem ativa.
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Mais de 100 monitores dos Centros de Atividades de Tempos
Livres da Cáritas Diocesana de Coimbra estiveram reunidos no dia 6
de setembro, no ComVida Quiaios, num encontro de formação,
informação e empatia, com os olhos postos no novo ano escolar que
arranca.

O trabalho - com o contributo escrito de todos e discutido em
diálogo por grupos - procurou levantar ideias para iniciativas e
atividades que ajudem a concretizar, neste ano letivo, o Projeto
Educativo em curso (triénio 2012-2015), sob o tema "Com quase nada,
recolher o Passado, para preparar o Futuro".

Sendo o mais abrangente de todos os encontros de monitores de
ATL da Cáritas, este Encontro marca a diferença com a celebração
da Eucaristia, logo ao início da manhã. Para além disso, e a par do
trabalho produzido, o dia é também uma oportunidade de excelência
para o interconhecimento de todos os monitores entre si, sobretudo no
almoço e nos tempos de convívio.

A partilha de ideias e experiências fez nascer perspetivas de
trabalho e ação onde a criatividade e o dinamismo imperaram. A
riqueza da sabedoria colocada em comum abriu novas e renovadas
diretrizes para uma intervenção referencial que carateriza o projeto
CATL da Cáritas para as crianças, adolescentes e jovens
acompanhados.
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Crianças dos Centros de Atividades de Tempos Livres da Cáritas
em Campo de Férias
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Os atos de brincar e
jogar possibilitam o

processo de
aprendizagem dos

utentes, pois facilitam
a construção da

reflexão, da autonomia
e da criatividade,

estabelecendo, desta
forma, uma estreita

relação entre o carater
lúdico e o carater

pedagógico, entre o
lazer e o aprender.

De 24 de junho a 28 de julho, mais de 200 crianças e jovens (dos 10
aos 18 anos) participaram nos Campos de Férias promovidos pela
Cáritas Diocesana de Coimbra, na Praia da Leirosa. Os campos são
uma iniciativa dos Centros de ATL, mas são abertos aos jovens das
comunidades, cumprindo mais uma vez um dos grandes objetivos do
Projeto Educativo deste triénio, o da abertura aos outros. Aliás, como
são feitos por níveis etários, congregam participantes de diferentes
terras, o que permite a cada um o conhecimento de outros jovens,
favorece a interação e o respeito mútuos e identifica a todos no ideal
solidário da própria Cáritas, enquanto entidade promotora dos
Campos.

Mas, como ilustra a foto, as crianças do 1º Ciclo, de idades mais
baixas, também fazem  - e com que alegria! - os seus Campos de Férias
e outras atividades de ar livre, promovidas sempre em diálogo com as
famílias. E, entre uns e outros, não são poucos os que aguardam com
grande expetativa uma nova "caça ao tesouro" ou outro "jogo noturno"...

O Projeto Educativo "Com quase
nada ...recolher o Passado, preparar o
Futuro..." parte de uma constatação
e de uma aposta. A constatação é a de
que, cada vez mais, as nossas crianças
e jovens são muito solitários nas suas
brincadeiras e no seu lazer. A aposta
é em que podemos encontrar fortís-
simos dinamismos de combate a este
isolamento nas brincadeiras e jogos
dos tempos dos pais e dos avós. Por
isso, as atividades são orientadas
para investigar, preservar e expe-
rienciar - revivendo com entusiasmo
e em grupo, na sala e na comunidade
- os jogos e as brincadeiras de
antigamente, na consciência de que
esses brinquedos, jogos, lengalengas,
destravalínguas... são uma oportu-
nidade efetiva de cada criança evoluir
aos níveis pessoal, social, cognitivo,
moral. Com outras três vantagens
socialmente relevantes: em primeiro
lugar, o enriquecimento da relação
intergeracional em contexto lúdico
(conforme a foto documenta); depois,
a preservação/transmissão cultural
da nossa memória coletiva; por fim,
mas também muito importante, os
custos reduzidos ["com quase
nada..."], não apenas porque sejam
reduzidos, mas sobretudo numa
perspetiva educativa para o valor e o
uso dos bens materiais.

Naturalmente, se o primeiro
objetivo do Projeto é ajudar a passar
da atividade lúdica solitária à

atividade grupal e solidária, para além
das brincadeiras tradicionais, em
sentido estrito, são desenvolvidas
muitas outras atividades de equipa e
interação, como torneiros de futebol,
acampamentos, intervenções na
comunidade (cantar as janeiras...),
teatro, música, desfiles temáticos,
segurança rodoviária, BTT... As
atividades procuram ajudar as
crianças e os adolescentes a abrirem-
se para os outros e para a comunidade,
e têm também objetivos solidários,
como, por exemplo, a participação em
feiras ou campanhas em favor de
causas muito concretas, ou a
interação com grupos socialmente
desfavorecidos.

❏
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Suplemento Movimento - nº 395

Suplemento do Correio de Coimbra, com a colaboração da Cáritas
Diocesana, de informação, formação, estudo da caridade, denúncia

Cáritas 2013
Fé comprometida.
Cidadania ativa.

Emigrantes mortos no mar;
barcos que, em vez de ser uma rota
de esperança, foram uma rota de
morte. Assim dizia o título dos
jornais. Desde há algumas semanas,
quando tive conhecimento desta
notícia (que infelizmente se vai
repetindo tantas vezes), o caso volta-
me continuamente ao pensamento
como um espinho no coração que
faz doer. E então senti o dever de vir
aqui hoje para rezar, para cumprir
um gesto de solidariedade, mas
também para despertar as nossas
consciências a fim de que não se
repita o que aconteceu. Que não se
repita, por favor. […]

Nesta manhã quero, à luz da
Palavra de Deus que escutamos,
propor algumas palavras que sejam
sobretudo uma provocação à
consciência de todos, que a todos
incitem a refletir e mudar
concretamente certas atitudes.

«Adão, onde estás?»: é a
primeira pergunta que Deus faz ao
homem depois do pecado. «Onde
estás, Adão?». E Adão é um homem
desorientado, que perdeu o seu lugar
na criação, porque presume que vai
tornar-se poderoso, poder dominar
tudo, ser Deus. E quebra-se a
harmonia, o homem erra; e o mesmo
se passa na relação com o outro, que
já não é o irmão a amar, mas
simplesmente o outro que perturba
a minha vida, o meu bem-estar. E
Deus coloca a segunda pergunta:
«Caim, onde está o teu irmão?» O
sonho de ser poderoso, ser grande
como Deus ou, melhor, ser Deus,
leva a uma cadeia de erros que é
cadeia de morte: leva a derramar o
sangue do irmão!

Estas duas perguntas de Deus
ressoam, também hoje, com toda a
sua força! Muitos de nós - e neste
número me incluo também eu -

estamos desorientados, já não
estamos atentos ao mundo em que
vivemos, não cuidamos nem
guardamos aquilo que Deus criou
para todos, e já não somos capazes
sequer de nos guardar uns com os
outros. E, quando esta
desorientação atinge as dimensões
do mundo, chega-se a tragédias
como aquela a que assistimos. […]

«Adão, onde estás?» e «onde
está o teu irmão?» são as duas
perguntas que Deus coloca no início
da história da humanidade e dirige
também a todos os homens do nosso
tempo, incluindo nós próprios. Mas
eu queria que nos puséssemos uma
terceira pergunta: «Quem de nós
chorou por este facto e por factos
como este?» Quem chorou pela
morte destes irmãos e irmãs? Quem
chorou por estas pessoas que vinham
no barco? Pelas mães jovens que
traziam os seus filhos? Por estes
homens cujo desejo era conseguir
qualquer coisa para sustentar as
próprias famílias? Somos uma
sociedade que esqueceu a
experiência de chorar, de «padecer
com»: a globalização da indife-
rença tirou-nos a capacidade de
chorar! No Evangelho, ouvimos o
brado, o choro, o grande lamento:
«Raquel chora os seus filhos (...),
porque já não existem». Herodes
semeou morte para defender o seu
bem-estar, a sua própria bola de
sabão. E isto continua a repetir-se...
Peçamos ao Senhor que apague
também o que resta de Herodes no
nosso coração; peçamos ao Senhor
a graça de chorar pela nossa indi-
ferença, de chorar pela crueldade
que há no mundo, em nós, incluindo
aqueles que, no anonimato, tomam
decisões socioeconómicas que
abrem a estrada aos dramas como
este. «Quem chorou?» Quem chorou
hoje no mundo?

No início de agosto, o Papa Francisco fez a sua primeira
viagem apostólica: a uma ilha de Itália chamada Lampedusa,
tristemente famosa pelos milhares de pessoas que morrem

nas suas costas, tentando entrar na Europa a partir do norte
de África. Vale a pena reter alguns extratos da homilia, que

transcrevemos.

A globalização daA globalização daA globalização daA globalização daA globalização da
indiferença tirou-nos aindiferença tirou-nos aindiferença tirou-nos aindiferença tirou-nos aindiferença tirou-nos a
capacidade de chorar!capacidade de chorar!capacidade de chorar!capacidade de chorar!capacidade de chorar!

A Cáritas Diocesana de Coimbra
participou, pela primeira vez, na XXIII
EXPOFACIC/2013, privilegiando a
apresentação de três serviços: o
equipamento ComVida Quiaios e os
Projetos Coimbra dá Sabor à Tradição
e Coimbra dá Cor à Tradição, com a
exposição/venda de produtos
elaborados por utentes e colabora-
dores do Centro Comunitário de
Inserção e do Centro Comunitário S.
José.

No certame de Cantanhede, que
é considerado o maior do país,
estiveram presentes, de 25 de julho a
04 de agosto, 500 expositores de
diversas áreas (comercial, agrícola,
industrial, artesanato...) e 43
tasquinhas com as iguarias da região,
oferecendo ainda um programa de
animação variado e de qualidade que
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A Cáritas Diocesana de Coimbra
voltou este ano a promover as
Colónias de Férias Sénior no
equipamento ComVida Quiaios.

Durante duas semanas, utentes,
familiares e amigos usufruíram de um
espaço de qualidade e excelência,
com um serviço em regime de pensão
completa (alojamento e refeições) e
um programa de atividades multi-
variadas. Aulas de dança, ateliers,
noites temáticas e de cinema, praia e
um passeio à Serra da Boa Viagem
foram algumas da atividades desen-
volvidas ao longo de cada semana,
que culminou com a festa de despe-
dida na noite anterior ao regresso a
casa.

Estas Colónias são programas

de 6 dias, estrategicamente pensados
e planeados, tendo como objetivo
potenciar um tempo de lazer, partilha
e convívio ao público sénior em
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Campanhas de solidariedadeCampanhas de solidariedadeCampanhas de solidariedadeCampanhas de solidariedadeCampanhas de solidariedade
Em ordem a minorar os efeitos da

"crise", que tem vindo a empurrar
sucessivas camadas de pessoas para
a pobreza, a Cáritas Diocesana de
Coimbra tem vindo a promover
diversas campanhas de angariação
de bens: alimentares, escolares,
infantis... Nestas campanhas temos
contado com a colaboração das
diferentes cadeias de comércio, e a
cooperação sempre disponível de
voluntários e profissionais.

Os produtos angariados são
distribuídos às pessoas com fortes
carências socioeconómicas, sob a
coordenação do Centro de Apoio
Social da Cáritas.

levou milhares de pessoas a Canta-
nhede, muitas das quais nos visi-
taram, conhecendo (e provando!)

Seja padrinho de um jovem aluno!Seja padrinho de um jovem aluno!Seja padrinho de um jovem aluno!Seja padrinho de um jovem aluno!Seja padrinho de um jovem aluno!
Está em curso o Projeto Sementes do Saber que visa apoiar agregados familiares dos

Bairros da Rosa e Ingote, em Coimbra – zona de realojamento social e com elevadas
necessidades financeiras e educativas – com filhos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico
ou o ensino secundário.

A atual lei dos escalões sociais penalizou algumas famílias, que perderam o apoio ao
nível da Ação Social Escolar. Esta campanha tem como objetivo proporcionar a estas
crianças e jovens a possibilidade de um “padrinho” lhes adquirir um ou mais manuais
escolares, apoiando o seu sucesso escolar.

Seja padrinho e faça a diferença na vida de uma criança ou jovem! Para mais informações,
contacte por email: ccsjose@caritascoimbra.pt

algum do trabalho desenvolvido nos
equipamentos referidos.

❏

geral, mas também aos seus familiares
e amigos, para que possam partilhar
as mesmas experiências, num clima
descontraído e familiar.


