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O nosso jardim

Entrada da Fundação

Um quarto de dormir

Sala de estudo

Lago do jardim com peixes
e nenúfares

O nosso jardim

Sala de informática

Uma das papaieiras
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Dia de Portugal: Presidente condecora instituição confiada às
Irmãs Dominicanas no Funchal
Fundação Cecília Zino vai receber distinção das mãos do representante da
República para a Madeira.
(Agência Eclesia – 09 de Junho 2014) – O presidente da República Portuguesa decidiu homenagear a
Fundação Cecília Zino, sediada no Funchal, por ocasião das celebrações do 10 de Junho, anunciou o seu
representante na Madeira.
A instituição confiada às Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena tem como objetivo prestar
assistência, a título gratuito, a crianças desprotegidas afim de lhes serem prestados todos os cuidados
necessários ao seu crescimento normal”.
Ireneu Cabral Barreto, representante da República para a Madeira, vai entregar as insígnias do grau
de membro honorário da Ordem do Mérito, numa cerimónia marcada para o Palácio de S. Lourenço no
Funchal.
A Ordem do Mérito destina-se a “galardoar atos ou serviços meritórios praticados no exercício de
quaisquer funções, publicas ou privadas, que revelem abnegação em favor da coletividade”.
A fundação nasceu da vontade testamentária de Cecília Rosa Zino, com a “alta missão de cuidar
das crianças desprotegidas”
Em 1963, iniciou a sua atividade como Hospital Pediátrico. Em Setembro de 1981, houve uma
alteração de atividade, passando a ser assistência a crianças com problemas sócio familiares graves, como
vigora ainda hoje.

D. Cecília Cliffford Zino
(testamentária desta Instituição)
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Equipa cuidadora
e formadora
da Instituição
Irmã Maria de Fátima Oliveira
Diretora pedagógica

4 Religiosas
(Inseridas nos quadros abaixo)

Equipa técnica – 5 elementos






Coordenadora pedagógica
Psicóloga
Assistente Social
Terapeuta da fala
Professora de apoio ao estudo

Trabalhar em equipa exige:
 coesão de esforços
 bom entendimento
 responsabilidade conjunta
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Situação Jurídica

As medidas de promoção e proteção são o garante do
bem-estar e segurança da criança/jovem.
Razão pela qual, estas medidas são da
responsabilidade do Tribunal de Família e Menores e
das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens

Criança protegida
Criança segura
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Ana Catarina Henriques
Tatiana Paula Henriques
OUTUBRO

Iara Raquel

MARÇO

Estela
Filipa
Nicole

SETEMBRO

Ana Matilde

OUTUBRO

Bianca Paulina
Micaela
Ana Rita
Inês
Catarina Sousa
Soraia Sousa
Iara

Iniciou o ano com 23 crianças
Terminou o ano com 13 crianças
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Idade

Quantidade

0 --- 3 anos

2

4 --- 5 anos

5

6 --- 9 anos

6

10 --- 11 anos

2

12 --- 14 anos

5

15 --- 17 anos

4

TOTAL

24

Feliz Aniversário! ! !
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Educação / Escolaridade

Escolas e Anos Escolares

Escola
da
Nazaré

Pré-escolar

3

1º Ano

2

2º Ano

1

3º Ano

2

4º Ano

1

3º Ano

1

4º Ano

3

5º Ano

1

7º Ano

2

9º Ano

2

Cursos
Adaptados

2

Em casa

4
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O procedimento da Instituição, após a entrada da Criança, é a sua inscrição no Centro de
Saúda da Nazaré que é desta área, afim de ser analisado o seu estado sanitário com
atestado médico.
A saúda dentária está a cargo da equipe do Centro “Pateodente” que, gratuitamente, se
disponibilizaram para acompanhar cada uma destas crianças.
Foi-lhes fornecida a lista e eles próprios vão chamando conforme entendem.
A oftalmologia também é atendida gratuitamente no “Medical Center” do Lido.
É gratificante ver o carinho e cuidado como todas as pessoas, médicos, assistentes e
enfermeiros tratam estas crianças.

Os cuidados de saúde são esmerados ao máximo
por parte da Instituição.
Todos os registos de consultas de cada uma das crianças,
encontram-se rigorosamente em dia na enfermaria.
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Esta capela está aberta à comunidade exterior.
Todos os dias é celebrada Eucaristia, celebram-se
casamentos e outros pequenos eventos.

Catequeses:

Também as catequeses estão abertas à comunidade.
Como nos anos anteriores, terminou a catequese de 2016 para os anos:
1º,2º,3º,4º,5º e 6º nestas instalações com aproveitamento satisfatório.
As nossas jovens do 7º e 9º frequentaram na Paróquia da Nazaré.
Terminou o ano com aproveitamento satisfatório.
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Manifestações de Carinho
Festas convívio, passeios, lanches, presentes…

Estas crianças são muito acarinhadas pela população.
Sobretudo na época natalícia a sua agenda fica sobrelotada. Recebem convites e bons presentes
de várias entidades entre as quais Hotéis, Bancos, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, outas
empresas, e até particulares.
Para todos foram enviados agradecimentos.
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Visitas Presidenciais
Este ano a Instituição teve a honra da visita de suas Ex.as o Senhor Presidente da Câmara
Municipal do Funchal e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho. Decorreu com
muita simplicidade, simpatia, e interesse, terminando com um simples e pequeno lanche.

Cheira bem, o almoço…

Mensagem honrosa do Sr. Presidente da CMF
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Então…Sorrir é o melhor remédio!...

A diretora
_______________________________
(Irmã Maria de Fátima Reis de Oliveira)
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Relatório Anual de Atividades
Técnica de Serviço Social

D.ra Patrícia Rodrigues
Assistente Social
O presente relatório visa mostrar o trabalho desenvolvido pelo Técnico de Serviço Social no
ano em avaliação.
O trabalho realizado incidiu no auxílio na coordenação da equipa técnica e apoio na gestão
e organização dos processos de cada criança e jovem, na recolha de informação acerca das famílias
de origem das crianças acolhidas (ano em avaliação), na definição e redefinição dos seus projetos
de vida em articulação com as entidades do exterior, designadamente, Emat (Equipa
multidisciplinar de Acessória Técnica ao Tribunal) e Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.
Desde 2007, o trabalho desenvolvido incidiu também no acompanhamento da situação
escolar das crianças e jovens que frequentam o 2º, 3º ciclos e secundário.

Caracterização:
No ano de 2016 foram integradas 3 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 12
anos, oriundas de agregados familiares disfuncionais/negligentes e monoparentais.
Todavia, num universo de 24 crianças e Jovens, as problemáticas mais predominantes, e
que desencadearam o Acolhimento Residencial, foram alcoolismo, rutura familiar/violência
doméstica, desorganização/disfunção familiar, negligência grave/ausência de competências
parentais.

Intervenção:
A definição e redefinição dos projetos de vida decorrem do plano de intervenção definido
para cada criança em articulação com as entidades responsáveis pela monotorização/
acompanhamento e constitui o resultado último da intervenção desenvolvida.
Privilegiou-se as entrevistas/contactos telefónicos com as famílias, articulação com os
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diferentes serviços de Segurança Social (Emat e Unidades de zona do Instituto de Segurança social)
Saúde, Educação, deslocação aos tribunais/ Comissões de Proteção e elaboração de informações
sociais.
Na Educação (setembro 2015 a junho 2016), o trabalho do técnico privilegiou o apoio e
acompanhamento de 7 educandas integradas no 2º, 3º ciclo (Ensino regular, Alternativo e
Profissional):

- 1 Jovem frequentou o 1º ano do curso de Formação Profissional (equivalência ao 9º
ano) Costureira/Modista.
Presentemente frequenta o 2º ano;
- 2 Jovens frequentaram o ensino alternativo, Percursos Curriculares Alternativos (PCA),
7º/8º ano, uma das jovens encontra-se a repetir o 8º ano (PCA) a outra das jovens encontra-se a
frequentar o 1º ano do curso de Empregado Comercial (equivalência ao 9ºano);
- 4 Jovens frequentaram o ensino regular, 5º, 7º e 9ºano respetivamente.
Presentemente, das 4 jovens, duas encontram-se a frequentar o ensino profissional,
Gestão Desportiva e Operações Turísticas e Hoteleiras com equivalência ao 12º ano, uma encontrase a repetir o 7º ano e outra encontra-se a frequentar o 6º ano.

Das 7 educandas, duas jovens foram apoiadas paralelamente pela Educação Especial.

No ano de 2016 saíram 11 crianças e jovens:
- 1 Criança, Medida de Acolhimento Residencial foi substituída pela Medida de
Confiança a Pessoa Idónea;
- 7 Crianças, Medida de Acolhimento Residencial foi substituída pela Medida de Apoio
junto da Mãe;
- 2 Crianças, Medida de Acolhimento Residencial foi substituída pela Medida de Apoio
junto de Outro Familiar;
- 1 Criança, Medida de Acolhimento Residencial foi substituída pela Medida de Apoio
junto do Pai;
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Definição e Redefinição dos projetos de vida:
- 7 jovens inserem-se naquele grupo de jovens que continuam a depender dos cuidados e
proteção do Acolhimento Residencial. Estas jovens não configuram, nem situações de
adotabilidade (pela idade) e as suas famílias, a par da carência económica/ habitacional e falta de
competências parentais, continuam a não dispor de condições para as receber no imediato;

- 5 Crianças /jovens o plano de intervenção está em curso, apesar de se perspetivar a
reintegração das crianças/jovens no agregado de origem, findo o ano letivo;

- 1 Criança apesar da decisão de adotabilidade, não foram ainda encontrados
candidatos, face ao perfil da criança;

Acredito que o trabalho realizado em colaboração com todos os colaboradores da Casa de
Acolhimento se debateu pela defesa e salvaguarda do bem-estar das crianças/jovens acolhidas.
O contexto residencial deve privilegiar o contacto próximo com as crianças/ jovens, pois o
mais importante é ter um adulto que cuide, goste e que se entregue sem quaisquer subterfúgios
ou juízos de valor. Só desta forma conseguimos minimizar os danos que o afastamento familiar
pode provocar.
Para terminar deixo aqui alguns dos desabafos mais comuns:
“o que importa é haver alguém que cuide de mim e goste de mim com todos meus defeitos
ou feitios, é igual que seja a da manhã, a da tarde ou da noite”…

Trabalhar com criança/jovens exige compreensão, sensibilidade e tolerância.

A Assistente Social
________________________
(Patrícia Rodrigues)
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OLHAR SOCIAL

O Assistente Social
tem pela frente
momentos cheios de desafios.
Mais do que nunca
é preciso ter coragem,
é preciso ter esperança
para enfrentar o presente.
É preciso resistir, lutar e agir.
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Relatório Anual de Atividades
Intervenção Psicológica

D.ra Imma Pereira Antunes
psicóloga
Ao longo do ano de 2016, as funções desempenhadas como Psicóloga desta Instituição
corresponderam maioritariamente, às mesmas áreas de intervenção dos anos anteriores.


Atividade Assistencial:

- Apoio Psicológico individual e de grupo às crianças em Instituição.
- Avaliação Psicológica às crianças em Instituição com o intuito de elaboração de relatórios
solicitados pelo Tribunal ou pelas Equipas da Segurança Social.
- Apoio Psicológico e avaliação às funcionárias da instituição.
- Reuniões/sessões com pais biológicos, essencialmente com vista à reabilitação das
famílias disfuncionais e problemáticas, das crianças institucionalizadas e à avaliação da viabilidade
de reintegração das crianças nas mesmas (com consequente emissão de pareceres).
- Observação de visitas dos progenitores às crianças em instituição.



Atividade Não-Assistencial:

- Saídas em resposta a solicitações de Tribunal, Segurança Social (EMAT) e Polícia Judiciária.
- Saídas de apoio a transição de projetos de vida.
- Relatórios em resposta a solicitações de Tribunal e outros.
- Reuniões com a Irmã Diretora da Instituição, com o Pessoal Técnico - Assistente Social,
Terapeuta da Fala e Professoras a desempenhar funções na instituição.
- Formação Profissional Contínua às Funcionárias da Instituição.
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Análise Global

Efetuando uma análise generalista às atividades desenvolvidas ao longo do ano, podemos
verificar que a maior parte do tempo de trabalho foi, como já é habitual, despendido na
intervenção direta com as crianças, quer no Apoio Psicológico individual centralizado nas crianças
que evidenciaram sinais de perturbação emocional ou adaptativa/comportamental, quer na
intervenção/observação pontual em grupo e em ambiente livre, em especial com as crianças mais
jovens, quer na avaliação psicológica individual (aplicação de testes de psicodiagnóstico).
Uma vez que, cada vez mais, é exigido às instituições uma intervenção mais abrangente,
nomeadamente na reabilitação das famílias disfuncionais e problemáticas das crianças
institucionalizadas, uma parcela considerável do tempo de trabalho foi dedicada a sessões com os
pais das crianças institucionalizadas – pretende-se que os pais sinalizados (casos em que o projeto
de vida da criança corresponde à sua reinserção na família de origem) sejam chamados a
comparecer com frequência tanto maior quanto mais próximo estiver o momento de reinserção
da criança nessa família.
Esta intervenção tem o duplo objetivo de, por um lado trabalhar com os progenitores as
suas dificuldades socio-afetivas que podem ser impeditivas da reintegração familiar das crianças e
por outro lado, recolher periodicamente informação sobre esses mesmos aspetos da sua vida
pessoal, o que facilita a avaliação da progressão familiar e consequentemente a elaboração de
relatórios para tribunal e tomadas de decisão sobre a visitação ou/e idas a casa.
A intervenção junto aos funcionários da instituição, quer através de uma abordagem
formativa e pedagógica (em grupo) quer de uma ação terapêutica e diagnóstica (individual), tem
por objetivo avaliar algumas características da sua personalidade em particular e saúde mental em
geral, ajudar em alguns pontos que se mostrem menos sadios, debilitados ou empobrecidos,
beneficiando-os como pessoas e consequentemente, melhorando as suas habilitações e
competências como agentes educativos que são.
Ao longo deste ano, foi feita, como habitualmente, apenas uma intervenção formativa
junto às funcionárias da instituição, subordinada ao tema “Trabalho a quanto obrigas?!? – Uma
reflexão sobre a motivação no trabalho.”, cujos objetivos gerais foram a compreensão e
identificação de fatores de motivação/desmotivação no trabalho, reforço de aspetos dados como
motivadores do trabalho e levantamento e recolha de aspetos referenciados pelas formandas,
como desmotivantes no seu trabalho. Pretende-se dar continuação a este mesmo tema no ano
seguinte, com o objetivo de orientar para estratégias de motivação no trabalho.
Deu-se continuidade ao programa de intervenção psicopedagógica, (com um pequeno
grupo de funcionárias que têm uma intervenção mais direta com as crianças) cujo objetivo geral
visa a elaboração, a longo prazo, dum manual de regras e boas práticas, a ser implementado pela
Instituição, e desde já utilização das mesmas, por todos os agentes educativos desta instituição e
cujo objetivo específico é a reflexão e interpretação de comportamentos observados nas crianças
e jovens e relatados pelas educadoras, para uma melhor intervenção e ação.
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Reflexão

Todas as funções desempenhadas regeram-se pela adoção e execução de estratégias que
visaram a observância dos projetos de vida individuais de cada criança, salvaguardando sempre o
seu interesse superior e a acautelando os seus direitos, numa perspetiva dinâmica sociocultural,
psico-emocional e de aprendizagem/progressão escolar.
De ano para ano, torna-se evidente, nos vários contextos, uma cada vez maior exigência
por parte das instituições de apoio social, nomeadamente, Tribunal de Família e Menores e
Segurança Social, duma atuação mais participativa e com mais exigências técnicas por parte das
instituições de acolhimento de crianças. È um trabalho cada vez mais abrangente e desafiante.



Plano de Atividades para 2016:

Ao longo do ano de 2017 pretende-se para além de manter as atividades já desempenhadas
no ano transato:
- Continuar a dar ênfase à intervenção formativa e informativa em grupo, às funcionárias
da instituição, dando prioridade às funcionárias que trabalham diretamente com as crianças nas
suas atividades diárias.
- Aumentar a disponibilidade para a intervenção psicoterapêutica individual às funcionárias
da instituição, de acordo com a procura por parte das mesmas ou com a sinalização por parte da
Irmã Diretora.
- Manter a intervenção junto às famílias biológicas das crianças institucionalizadas,
cumprindo o plano de reabilitação e convocando-as de acordo com o mesmo, tendo em vista a
melhoria das suas competências parentais e a reintegração das crianças nas mesmas.
- Intensificar a aplicação de testes de psicodiagnóstico às crianças em geral a fim de dar
uma resposta mais célere aquando de pedidos de relatórios por parte do Tribunal de Família e
Menores ou da Segurança Social, em Processos de Promoção e Proteção ou em processos de
Adoção.

A Psicóloga
___________________
(Imma Antunes)
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OLHAR A PSICOLOGIA

Consultar um psicólogo
não é um ato de loucura ou fraqueza;
mas um ato de coragem, lucidez, força
e determinação
para mudar o que impede de ser feliz.
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Relatório Anual de Atividades
Terapia Da Fala
INTRODUÇÃO
Com este relatório pretendo sintetizar as atividades desenvolvidas

D.ra Graça Mendes
Terapeuta da fala

no âmbito da Terapia da Fala, entre janeiro e Dezembro de 2016 na
Fundação Cecília Zino.

Atividades Desenvolvidas
O Terapeuta da Fala tem como funções o “desenvolvimento de atividades no âmbito da
prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da comunicação humana, englobando não
só todas as funções associadas à compreensão e expressão da linguagem oral e escrita, mas
também outras formas de comunicação não verbal”.
Assim o trabalho desenvolvido na Fundação Cecília Zino, no âmbito da Terapia da fala,
incidiu no seguinte:


Avaliação a todas as crianças que entraram na Fundação Cecília Zino durante o ano 2016 e
elaboração dos respetivos relatórios;



Realização de planos Terapêuticos específicos para os casos a apoiar;



Apoio a todas as crianças com Perturbações da Linguagem;



Reuniões com a Equipa multidisciplinar da Fundação (Irmã Diretora, Psicóloga, Assistente
Social, Professora de Estudo e outros funcionários que trabalham com as crianças)
As

patologias

da

comunicação

apresentadas

com

mais

frequência

pelas

crianças/adolescentes da F. Cecília Zino foram:


Perturbações articulatórias verbais;



Atrasos no Desenvolvimento da Linguagem;



Perturbação da linguagem: oral e/ou escrita.

Conclusão
As atividades realizadas no âmbito da Terapia da Fala em 2016 foram desenvolvidas sempre
de acordo com as normas da instituição.

A Terapeuta da Fala
_______________________________
(Maria da Graça Moniz Basílio Mendes)
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ARTICULAR PARA FALAR
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Relatório Anual de Atividades
Apoio ao Estudo

Tânia Lisa Camacho
Prof. de apoio ao estudo
Durante o ano de 2016 exerci as funções de apoio às crianças no seu estudo diário, num
total de 35 horas semanais, entre as 8h30 e 12h00 e das 15h00 às 18h30, de segunda a sexta-feira,
o que permite acompanhar um maior número de crianças de acordo como seu horário escolar.
As atividades desenvolvidas foram no sentido de apoiar a aprendizagem que decorre na
escola, supervisionando a correta execução dos trabalhos de casa e promovendo a sua
compreensão, assim como dos conteúdos programáticos em estudo e nos quais as crianças
apresentaram maior dificuldade.
Dado o número reduzido de crianças de 1º e 2º ciclo em cada horário de estudo,
comparativamente com a sala de aulas da escola, é possível promover um apoio individualizado,
em que recorremos a materiais manipuláveis e a exemplos práticos e contextualizados para uma
melhor compreensão.

Fig. 1 – Cálculo e operações com materiais
manipuláveis.

Fig. 2 – Cálculo e operações com materiais
manipuláveis.

Algumas crianças apresentam dificuldades na aprendizagem, pouca motivação e alguns
problemas comportamentais, que funcionam como um obstáculo à compreensão e ao
aproveitamento do tempo de estudo. Em algumas crianças também notou-se uma melhoria no
cumprimento de regras e no interesse pela aprendizagem, talvez devido ao crescimento,
amadurecimento e estabilidade emocional.
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A maior parte das crianças que estão 3º ciclo e cursos profissionais já têm maior autonomia.
Com elas, supervisiono a execução dos trabalhos de casa, promovo o estudo diário e o estudo para
as avaliações, apoiando nas dúvidas que possam surgir e orientando na pesquisa e organização
necessária para os seus trabalhos.

Mantive ligação regular com os professores de 1º ciclo, comparecendo no seu horário de
atendimento num intervalo de cerca de um mês e meio, assistindo às reuniões de entrega de notas
e analisando as suas fichas mensais e a avaliação do docente, de modo a potenciar uma
intervenção diferenciada de acordo com as dificuldades que as crianças apresentaram, tanto na
escola, como no estudo.
O tempo de estudo pretende que as crianças sejam autónomas e adquiram capacidades de
análise, compreensão, pesquisa e saibam como agir consoante o que é solicitado. Ao mesmo
tempo, alguns conceitos são trabalhados e aprofundados de forma geral, quando as dificuldades
são partilhadas por várias crianças, enquanto outros são trabalhados individualmente, a pares, ou
em pequenos grupos.
Em 2016, as técnicas de educação apresentaram o plano de atividades de verão, atendendo
aos interesses que as crianças manifestam. Foram muitas as idas à praia, voltámos aos insufláveis
aquáticos da Calheta e as crianças visitaram o Parque Temático de Santana, onde apreciaram as
diversas atrações existentes.

Fig. 3 – Brincadeiras na areia da Praia da Calheta.

Fig. 4 – Passeio ao Parque Temático de Santana.

Este ano também mantivemos os convívios entre toda a comunidade da fundação, através
de passeios a pé, churrascos e piqueniques. Estes são sempre momentos de grande importância
que reforçam a ligação entre os adultos e estes e as crianças.
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Fig. 5 – Convívio no Parque Ecológico do Funchal

Fig. 6 – Caminho para Todos, Pico das Pedras

Este ano intensificamos as atividades dirigidas ao público adolescente, nomeadamente, a
visita ao centro da Mãe, um workshop sobre toxicodependência e uma sensibilização na PSP sobre
comportamentos desviantes, entre outras atividades.

Fig. 3 – Sensibilização na PSP.

Fig. 4 – Workshop sobre toxicodependência.

No ano de 2015, em conjunto com as técnicas de educação, foi dado início à elaboração do
Projeto Pedagógico e Manual de Boas Práticas da Fundação. Conforme planeado, foi terminado em
2016 e encontra-se prevista a sua aplicação em 2017. Atualmente está a ser finalizado o projeto de
instituição, assim como o plano de atividades para o ano de 2017.

Dada a menor ocupação de crianças no presente momento e observando-se um maior
número de crianças na faixa etária dos 12 aos 16 anos, prevêem-se, para o ano de 2017, atividades
mais dirigidas para o desenvolvimento da autonomia e preparação para a vida adulta.
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Devido à participação das adolescentes em diversas atividades na comunidade (grupo de
jovens, canto coral, judo, atletismo), a par da frequência escolar, foi difícil conciliar os seus horários
de todas de modo a dar continuidade ao projeto iniciado com as técnicas de educação com o
intuito de se desenvolver atividades de aprendizagem, discussão e análise crítica no âmbito da
formação do SER.

A Professora
_______________________________
(Tânia Lisa Dias Camacho)
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Relatório Anual de Atividades
Educadoras de Apoio

Cátia Marlene – Carla Sousa – Denise Ornelas

A nossa ação profissional de “educadoras” caracteriza-se por uma intencionalidade, que
implica uma reflexão sobre as finalidades e sentidos das suas práticas pedagógicas, os modos como
organiza a sua ação e a adequa às necessidades das crianças e jovens. Esta reflexão assenta num
ciclo interativo - observar, planear, agir, avaliar - apoiado em diferentes formas de registo e de
documentação, que permitem-nos tomar decisões sobre a prática e adequá-la às características
de cada criança/jovem do grupo. O desenvolvimento deste processo, com a participação de
diferentes intervenientes (crianças, outros profissionais, pais/famílias), inclui formas de
comunicação e estratégias que promovam esse envolvimento e facilitem a articulação entre os
diversos contextos de vida da criança e jovem.

Área de Formação Pessoal e Social – Esta área incide no desenvolvimento de atitudes,
disposições e valores, que permitam às crianças e jovens continuar a aprender com sucesso e a
tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários.
Atividade
Elaboração de um mural de
desejos para o ano 2016

Calendarização

Amigo secreto / Dia da amizade

15 de fevereiro

Mural do dia da amizade

12 de fevereiro

Baile e desfile de carnaval

5 de fevereiro

Dia da mulher

8 de março

ATL

21 a 23

4 de janeiro

Intervenientes
Todas as crianças e
comunidade educativa
Todas as crianças e
comunidade educativa
Todas as crianças
Todas as crianças e
comunidade educativa
Adolescentes e
comunidade educativa
1º e 2º ciclo
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Mural de reciclagem/
primavera
Cartaz e postais para a
comemoração de aniversário
da diretora
Campeonato de natação
adaptada
Higiene
Boas Práticas
Grupo de Jovens
Dia da Mãe

16 de abril
13 de maio

Pré-escolar e 1º ciclo
Pré-escolar e 1º ciclo

5 de maio

Todas as crianças

Diariamente
Diariamente
3 de Maio e 21 de fevereiro
1 de Maio

Todas as crianças
Todas as crianças
2º e 3º ciclo
Todas as crianças

Área do Conhecimento do Mundo – É uma área integradora de diferentes saberes, onde
se procura que a criança, jovem adote uma atitude de questionamento e de procura organizada
do saber, própria da metodologia científica, de modo a promover uma melhor compreensão do
mundo físico, social e tecnológico que a rodeia.
Atividade

Calendarização

Intervenientes

Escolha dos fatos carnaval
Carnaval
Ida à neve
Contato com a
natureza/primavera
Marchas populares
Quinta pedagógica/pés
descalços
Visita à fábrica insular
Aquário/ Porto Moniz

28 e 29 de janeiro
9 de fevereiro
27 de fevereiro

Todas as crianças
Todas as crianças
Todas as crianças

12 de abril

Pré-escolar

30 de Junho

Todas as crianças

4 de julho

Todas crianças

11 de Julho
14 de julho

Todas as crianças
Todas as crianças
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Parque temático/ Santana
Atividades de cozinha
Halloween
Confeção de bolo mel
Dia do Pai

21 de julho
Todo o mês de agosto
31 de outubro
29 de novembro
19 de março

Todas as crianças
Todas as crianças
Pré - escolar
1º e 2º ciclo
Todas as crianças

Área de Expressão e Comunicação – Entendida como área básica, uma vez que engloba
diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar
sentido e representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área que comporta diferentes
domínios, é precedida de uma introdução que fundamenta a inclusão e articulação desses
domínios.
Atividade
Desenho livre
Elaboração de coroas do
dia dos reis
Organização e classificação
da biblioteca
Construção de máscaras de
carnaval
Pinturas de ovos para a
páscoa

Calendarização
Durante todo o ano

Intervenientes
Todas as crianças

6 de janeiro

Pré-escolar

25 a 27 de janeiro

Crianças do 2º e 3º ciclo

3 a 5 de fevereiro

Pré-escolar e 1º ciclo

15 de março

Todas as crianças
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Elaboração das decorações
dos espaços através de
várias técnicas
Elaboração de postais para
dia da flor
Cores primárias- realização
de várias técnicas
Músicas infantis de
primavera
Concerto de
bandolins/jardim municipal
Semana das artes/ funchal
Modelagem de massa
colorida
Temático
outono/elaboração de
vários trabalhos/ músicas
Construção de decorações
para o natal
Lembrança para Sr.
Presidente da CMF

16 a 18 de março

Todas as crianças

7 de abril

Todas as crianças

20 a 22 de abril

Pré-escolar

Durante toda a estação

Pré-escolar

15 de Junho

Todas as crianças

20 de Junho

Todas as crianças

6 de junho

Pré-escolar e 1º ciclo

7 a 11 de outubro

Pré-escolar e 1º ciclo

Durante o mês de
novembro

Todas as crianças

3 de Novembro

Pré- escolar

Área lúdica- Atividade lúdica é todo e qualquer movimento que tem como objetivo
produzir prazer quando de sua execução, ou seja, divertir o praticante, são brinquedos ou
brincadeiras menos consistentes e mais livres de regras ou normas.
Atividade
Atividades no parque
exterior e campo
Ida ao shopping
disfarçadas/gelado
Caça ao ovo
Ida aos jardins do lido
Cinema em casa
Brincadeiras “faz de conta”

Calendarização

Intervenientes

Durante todo o ano

Todas as crianças

Dia 5 de fevereiro

Pré- escolar

23 de março
24 de março
29 de março
Durante todo o ano

Todas as crianças
Todas as crianças
Todas as crianças
Pré-escolar
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Dia da criança/ Parque
Santa Catarina
Piquenique / Parque das
Merendas
Passeio de catamarã
Encontro radical /São
Vicente
Praias
Cabeleireiro e manicure
Ginásio
Parque ecológico/
churrasco
Pico das Pedras/piquenique
Modelagem de balões
Canoagem
Piquenique/ Montado do
Pereiro
Piscina

1 de junho

Todas as crianças

4 de junho

Todas as crianças

27 de junho

Todas as crianças

8 de Julho

Todas as crianças

11, 19 e 26 de Julho e 8 de
agosto
12 e 20 de julho
28 de julho

Todas as crianças
Todas as crianças
Todas as crianças

15 de julho

Todas as crianças

29 de julho
13 de julho
8 de Agosto

Todas as crianças
Todas as crianças
Todas as crianças
Todas as crianças e comunidade
educativa
Todas as crianças

24 de agosto
Durante todo o verão
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Atividades extra – Entende-se por atividades logísticas e planificações feitas por nós
educadoras.
Admissão de crianças
Reuniões com psicóloga
Reuniões equipa técnica

Durante todo o ano
De 4 em 4 meses
1 por mês

Reuniões com a professora

Sempre que necessário

Acompanhamento de visitas

Durante todo o ano

Planeamento de atividades
para carnaval

2 a 4 de fevereiro

Educadoras

Em 2016, demos continuidade ao desenvolvimento de um projeto anual, no sentido de
continuar com o trabalho que foi desenvolvido no ano transato. Todas as atividades realizadas
tiveram como objetivo proporcionar às crianças e jovens momentos de aprendizagem,
conhecimento, novas experiências e diversão.
Para o ano 2017, o nosso objetivo é dar continuidade à formação das várias competências
pedagógicas e sociais, conceder uma interação e a um ambiente familiar, fomentar a criação de
laços efetivos entre as várias gerações que compõem esta instituição, em busca de um bem
comum.

As técnicas de Apoio
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Relatório Anual de Atividades
Tecnologias de Informação

Andreia Patrícia Mendes Fernandes
formadora
Nas aulas de Tecnologias de Informação (T.I.C.) as crianças aprendem a aplicar as Novas
Tecnologias da Informação a uma diversidade de atividades quotidianas, sendo o objetivo
principal fazer com que a tecnologia faça parte do dia-a-dia
de todos transmitindo-lhes as aptidões necessárias à sua
autonomia tecnológica, pessoal e profissional isto é,
potencializar o computador como um instrumento de
resolução de problemas, criatividade e expressão. A
informática também tem como objetivo permitir às
crianças o contato com o mundo informatizado, sendo mais um recurso para uma aprendizagem
divertida através por exemplo, de softwares educativos.
Dentro da instituição, as aulas de Informática serviram assim essencialmente como um
apoio às disciplinas curriculares, sendo assim um objeto/ferramenta de aprendizagem e não
somente uma aula que ensina a mexer em alguns programas.
Este ano continuámos a trabalhar no Office com as crianças da faixa etária (9-13) e iniciação
de crianças mais pequenas de 5 anos. Todas as crianças revelaram-se mais autónomas na sua
“relação” com o computador.
Além de algumas pesquisas para as disciplinas escolares fazemos trabalhos de acordo com
os temas propostos no calendário de atividades da Instituição.
Em cada época e festividade do ano, as crianças desenvolveram um trabalho alusivo ao
tema proposto. No Natal, por exemplo, pesquisaram os costumes da nossa Ilha além de receita de
doces tradicionais e depois deram seguimento á atividade confecionando o bolo de mel e broas
de natal com as técnicas.
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Nas aulas trabalhámos:


Word: formatação de texto e tabelas, cabeçalhos e rodapé, números de página,

colunas, marca de água, imagens e caixas de texto.


Excel: construção de tabelas de cálculo e as fórmulas e funções básicas;
 Powerpoint: apresentações de acordo com um tema
específico, trabalhando imagens retiradas da internet e algumas
montagens com as suas fotos preferidas, estimulando a
criatividade.
 Internet Explorer/ Firefox / Google Chrome: motores
de busca usados para pesquisas, e na vertente lúdica: ( jogos,
música, vídeos ) e social ( criação de um endereço eletrónico,

redes sociais seguras )

Na última meia hora de cada aula, as crianças podem navegar na internet, jogar ou consultar o seu
enderenço eletrónico e redes sociais sob a orientação da monitora.
A máxima continua a ser válida: “ Muito se aprende, brincando!”

A formadora
___________
(Andreia Fernandes)
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FORMAÇÃO DO PESSOAL

Uma das prioridades desta Instituição é a formação contínua do seu pessoal.
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TEMA DA FORMAÇÃO:

Este tema foi muito bem aceite por todos e despertou muito interesse.
Teve uma boa participação e o reconhecimento de uma mais valia para um
melhor desempenho de funções.
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Os objetivos delineados para o ano transato foram
alcançados, dentro das possibilidades, tendo em
consideração as necessidades demonstradas ao longo
do ano e adaptando os nossos projetos às atividades
que foram surgindo.
Considera-se ter havido a contribuição de toda a
equipa de colaboradores para a boa prossecução dos
objetivos anuais e que, nos seus fundamentos, dizem
respeito ao bom e harmonioso desenvolvimento e
crescimento das crianças e jovens que acolhemos.
A preocupação de toda a equipa é que tudo concorra
para o seu
Bem-estar enquanto Lar de Acolhimento.
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Logotipo da instituição

Memória Descritiva
A MÃO em concha procura transmitir a ideia de ajuda / recetividade / apoio /
amizade (reforçada pela cor magenta).
A FLOR amplifica esse sentido de amizade, tendo outras leituras, tais como
gestação, crescimento e felicidade. Buscou inspiração na rosácea da capela da
instituição, que tem uma forma similar.
As Cores Primárias emanam o sentido de infância e juventude e também de alegria.
Dr. Marco Gonçalves

A colocação da expressão “Fundação Cecília Zino” na concha do elo aberto, foi no
intuito de passar a ideia de acolhimento e proteção.

AS TRÊS BOLAS pretendem evocar a alegria natural das crianças.

(Irmã Maria de Fátima Reis de Oliveira)
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Compilado, ilustrado e organizado:
Maria de Fátima Reis de Oliveira
e sua equipa
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ANEXOS
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FUNDAÇÃO CECÍLIA ZINO

Acompanhar a Mudança
Alcançar o Sucesso

PROJETO EDUCATIVO
2016-2020
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INTRODUÇÃO

O Projecto Educativo (PE) é um documento onde se encontra explanada a política educativa
da instituição que irá se concretizar a médio ou a longo prazo, funcionando como referencial para
toda a equipa educativa.
O projeto define-se como um propósito, um plano de algo que se pretende realizar, o que
implica definir um plano de ação acompanhado de medidas estratégicas e recursos necessários para
a sua concretização.
Este documento corresponde ao Projeto Educativo do Lar de Infância e Juventude Fundação
Cecília Zino, onde nele se apresentam os desafios para o quadriénio 2016-2020, encontrados a partir
das necessidades sentidas, dos princípios e valores institucionais e da sua visão estratégica para
alcançar o sucesso de desenvolvimento de cada criança que acolhe.
Para o próximo quadriénio, sentimos que o grande desafio será a adaptação dos nossos
recursos humanos e físicos, e atualização das nossas práticas e suportes de registo face às mudanças
sociais e organizacionais que vivemos, pelo que definimos como tema para este projeto
“Acompanhar a Mudança – Alcançar o Sucesso”.
Procuramos entruturá-lo em duas partes fundamentais. Na primeira, encontram-se
informações relativas à identidade organizacional e pedagógica da instituição, às crianças e jovens
acolhidas, às equipas de trabalho e aos recursos disponíveis.
Na segunda parte encontraremos as necessidades que foram recolhidas na avaliação
integrada no projeto de investigação “A Qualidade do Acolhimento Residencial em Portugal:
Avaliação da adequação dos serviços às necessidades das crianças e jovens institucionalizados”,
assim como a avaliação efetuada após reflexão e auscultação das equipas de trabalho e das crianças
e jovens acolhidas da instituição.
Neste capítulo, também se congrega a forma de organização e as práticas institucionais que
se desenvolverão para que se cumpram as metas previstas no projeto.
Neste sentido, o PE pretende:
- definir a identidade do Lar de Infância e Juventude;
- pôr em evidência os principais problemas que carecem de intervenção;
- expor as prioridades de ação da instituição e linhas de ação a seguir de modo a atingir os
seus objetivos.
Desta forma, este documento descreve um projeto pedagógico, assumido como uma ideia de
ação, de uma realidade que se pretende transformar.
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1ª PARTE

1. Apresentação

A Fundação Cecília Zino é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) sem
fins lucrativos, que nasceu da vontade testamentária de Cecília Rosa Zino, com a “alta missão de
cuidar das crianças desprotegidas”.
Cecília Rosa Zino era descendente de família inglesa, foi casada com um inglês e não teve
filhos, vindo a falecer em 1953. No fim da sua vida fez testamento no qual manifestou o desejo de
criar uma fundação em favor das crianças mais pobres na área da saúde, à qual deixaria o seu
património.
Em 1963, a fundação iniciou a sua atividade como Hospital Pediátrico e funcionou até à
construção do novo hospital. Não havendo mais a necessidade desta valência, foi então feito um
levantamento às carências sociais da ilha, tendo-se constado a necessidade de acolher crianças em
risco sociofamiliar, pelo que, em setembro de 1981, abre como internato para assistência a crianças
do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos, com problemas
sociofamiliares graves, o qual permanece em funcionamento até à atualidade, com uma lotação de
30 crianças.
A Fundação Cecília Zino tem como objetivo acolher, em regime de internato, crianças sob
a tutela do Tribunal de Menores, retiradas da sua família por motivos que impedem o seu normal
desenvolvimento, crescimento e segurança.
A missão de cuidar destas crianças está confiada a uma Congregação Religiosa, por vontade
da testamentária, atualmente as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena.
A organização e funcionamento da instituição rege-se pelos Estatutos e pelo Regulamento
Interno, os quais definem a gratuidade dos serviços prestados prestados pela Fundação, mediante
receitas provindas dos rendimentos de bens próprios dotados pela fundadora e por proveitos
resultantes de heranças, legados e doações.
Os corpos gerentes da Fundação são o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal,
formados por prioridade testamentária, na sua maioria, por familiares da fundadora.

46

2. Caracterização do serviço de acolhimento

2.1 Contextualização do meio

A Fundação Cecília Zino está sediada na Rua Velha da Ajuda, nº8, na freguesia de São
Martinho, no concelho do Funchal.
Esta freguesia está bem apetrechada no que diz respeito a infraestruturas. Podemos lá
encontrar, por exemplo, farmácias, postos de correios, bancos, posto de polícia, centro de saúde e é
também nesta freguesia que está instalado boa parte do parque hoteleiro da Região Autónoma da
Madeira.
No comércio e indústria podemos destacar, como empresas de maior importância, a
Cimentos Madeira, a Nos Madeira, a Prebel, o Recheio, a Cooperativa Agrícola do Funchal, a
Aripan, o Modelo Continente e Pingo Doce, entre outros. Podemos ainda apontar que na Freguesia
de São Martinho estão sediadas as seguintes instituições: a Estação Terrena de Satélite, o Regime
de Guarnição nº3, o Cemitério Municipal de São Martinho, o Serviço de Protecção Civil, o
Laboratório Regional de Engenharia Civil, o Laboratório de Controlo da Qualidade de Água e a
Escola de Hotelaria e Turismo, entre várias outras. No âmbito do desporto, encontra-se nesta
freguesia o Estádio dos Barreiros, os Campos Polivalentes do Bairro da Nazaré e da Igreja,
Associações Desportivas e Recreativas, clubes desportivos, o Centro de Ténis da Madeira, o Centro
de Atletismo da Madeira, o Clube Naval e o C.A.B., entre outros.
Como zonas de lazer, existem complexos balneares e praias. Para a atividade religiosa a
freguesia tem diversas igrejas consoante os sítios populacionais. Existem várias creches e jardinsde-infância, escolas do 1º e 2º ciclo e uma escola de ensino básico e secundário.
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2.1.1 Caracterização Material e Humana

Durante o desenvolvimento e crescimento de uma criança ou jovem entram princípios,
valores e oportunidades que serão fundamentais para se formar a sua identidade, a sua noção de
pessoa inserida numa sociedade que se rege por normas e que impõe certas atitudes e capacidades
de cidadania.
Embora se veja a família como o núcleo de toda a organização social, e seja no seio dela
onde a criança e jovem desenvolva o seu processo de formação pessoal e socialização, acontece, em
algumas crianças, essa função ter sido negligenciada, tendo de ser transferida para outras formas de
apoio social, no nosso caso, acolhimento residencial.
Como última opção de intervenção social e judicial junto de crianças e jovens em perigo,
quando não existem condições efetivas na família biológica, nuclear ou alargada, é aplicada a
medida de promoção e proteção de acolhimento em instituição, que consiste na colocação da criança
ou do jovem aos cuidados de uma entidade que disponha de instalações e equipamento de
acolhimento permanente e de uma Equipa Técnica que lhes garantam os cuidados adequados às suas
necessidades e lhes proporcionem condições que permitam a sua educação, bem-estar e
desenvolvimento integral. São as instituições, neste caso, que assumem as responsabilidades
educativas ao nível jurídico, moral, social e escolar, geralmente atribuídas aos progenitores. Estas
responsabilidades incluem o suporte no seu desenvolvimento físico, através da prestação de
cuidados de alimentação e de saúde, e no seu desenvolvimento psicológico, por forma a promoverse o equilíbrio emocional, cognitivo e afetivo, atendendo sempre à idade, género, origens sociais,
percurso de vida e características individuais do menor.
Nesse sentido, é nossa obrigação garantir que os processos de desenvolvimento decorram de
forma equilibrada e comparados ao que deveria ocorrer no seio familiar e que, assim, se forneçam
as condições para que as crianças e jovens re(aprendam) as normas sociais vigentes e se sintam
preparados para a sua futura integração na sociedade.
Muitas vezes, as crianças e jovens chegam em condições de vulnerabilidade e fragilidade
psicológica, social e afetiva, pelo que se impõe trabalhar para fortalecer todos estes aspetos,
contribuindo para a sua formação integral até se cumprir o seu projeto de vida.
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É necessário, pois, que as crianças e jovens encontrem na instuição de acolhimento os
recursos materiais e humanos básicos e fundamentais ao seu melhor desenvolvimento. É importante
que a estrutura e recursos materiais sejam adequados e suficientes à supressão das suas necessidades
e que as equipas de trabalho sejam capazes de definir as melhores estratégias para organizar a
instituição em torno de um ambiente seguro, emocionalmente estável e pedagogicamente
interessante.
Para receber crianças e jovens, a Fundação Cecília Zino dispõe de 30 camas, num edifício
residencial único com cinco andares por onde se desenvolve toda a vida residencial das crianças.
A estrutura do edifício é a seguinte:
duas salas onde se ministra catequese
sala de apoio à terapia da fala e atendimento psicológico
gabinete técnico
Rés do chão

duas instalações sanitárias
arrecadação
sala de economato
garagem

secretaria
sala de visitas
enfermaria
sala de informática com 12 computadores
Primeiro andar

refeitório das crianças
refeitório das irmãs
cozinha
balneários
duas instalações sanitárias
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sala polivalente com TV, DVD, Wii e PSP, livros, jogos de tabuleiro
e diversos brinquedos de faz-de-conta
biblioteca
sala de estudo
rouparia
Segundo andar

sala de funcionárias
balneários das funcionárias
quarto da funcionária da noite
três quartos das crianças
sala de arrumação
uma instalação sanitária

quatro quartos de crianças
dois quartos das irmãs
Terceiro andar

um quarto da funcionária da noite
uma instalação sanitária
sala de arrumação

Quarto andar

sotão visitável com zona de arrumação e zona de lazer

parque de estacionamento para a carrinha e cerca de cinco viaturas
zona ajardinada com bancos para convívios semanais das famílias
campo descoberto para jogos diversos
campo coberto com parque infantil
Exterior

piscina e zona envolvente com espreguiçadeiras
extensa zona de cultivo hortofrutícola e alfaias agrícolas
espaço de criação de animais
lavandaria
salão de festas
instalação sanitária
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A instituição tem sofrido algumas alterações ao longo dos tempos, no sentido de receber as
crianças com as condições necessárias. Mais recentemente, destacamos a renovação dos quartos das
crianças, com nova pintura, novas camas e colchões; pintura da sala polivalente, novos armários
para arrumação e aquisição de um televisor plasma; a alteração na entrada principal; os trabalhos
nas canalizações; a renovação das casas de banho, da biblioteca e de todo o sistema de deteção de
incêncios.
Foi também adquirida uma nova carrinha, com mais lugares, com o intuito de minimizar as
viagens para as escolas e garantir a chegada de todas nos horários devidos.
Frequentemente, são revistas as condições do estabelecimento, tentando, na medida do
possível, renovar materiais que vão se deteriorando e que possam contribuir para uma melhoria da
estadia das crianças e jovens em diversas vertentes.
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2.1.2 Caracterização Humana

Os recursos humanos da instituição são compostos pelos seguintes elementos:
Irmã Maria de Fátima Oliveira

Diretora Técnica / Coordenadora

Irmã Lúcia Felicidade
Bettencourt

Responsável pela enfermagem e cuidados de saúde
às crianças / Responsável pela capela e catequese

Irmã Maria Cecília Capelo

Ajudante de Lar / Responsável pela organização da
missa e catequista

Irmã Adelaide

Responsável pela organização da capela
Uma terapeuta da fala
Uma psicóloga
Uma assistente social

Pessoal Técnico

Uma professora de apoio ao estudo
Duas auxiliares de educação
Uma assistente administrativa / animadora cultural
Uma animadora cultural
Seis auxiliares de serviço geral
Uma costureira
Três lavadeiras
Duas cozinheiras

Equipa Auxiliar

Uma auxiliar de cozinha
Duas vigilantes de noite
Um jardineiro
Um motorista / polivalente
Seis trabalhadores rurais
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1. Valores e Missão da Instituição
A fundação nasceu da vontade testamentária de Cecília Rosa Zino, com a “alta missão de
cuidar das crianças desprotegidas”.
É com essa alta missão em vista que a instituição desenvolve o seu trabalho diário, em
consonância com os direitos universais da criança e o enquadramento legal da Lei de Proteção de
Crianças e Jovens em Perigo de n.º 147/99, de 01 de Setembro, atualizada pela Lei n.º 31/2003, de
22/08.
O presente diploma define o seu objecto, no artigo 1º, como a promoção dos direitos e a
protecção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e
desenvolvimento integral e, no artigo 3º, legitima a sua intervenção quando os pais, o representante
legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo a sua segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de acção ou omissão de terceiros ou
da própria criança ou do jovem a que aqueles não se oponham de modo adequado a removê-lo.
A Lei considera que a criança ou o jovem está em perigo quando: a) Está abandonada ou
vive entregue a si própria; b) Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;
c) Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal; d) É obrigada a
actividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou
prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; e) Está sujeita, de forma directa ou indirecta, a
comportamentos que afectem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; f) Assume
comportamentos ou se entrega a actividades ou consumos que afectem gravemente a sua saúde,
segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem
tenha a guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.
A noção de acolhimento em instituição é-nos apresentada no artigo 49º, entendendo-se por
medida de acolhimento em instituição a colocação da criança ou jovem aos cuidados de uma
entidade que disponha de instalações e equipamento de acolhimento permanente e de uma equipa
técnica que lhes garantam os cuidados adequados às suas necessidades e lhes proporcionem
condições que permitam a sua educação, bem-estar e desenvolvimento integral.
Quando as circunstâncias do caso aconselhem um acolhimento de duração superior a seis meses,
este terá lugar em lar de infância e juventude, que podem ser especializados ou ter valências
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especializadas e devem ser organizados segundo modelos educativos adequados às crianças e jovens
neles acolhidos.
O artigo 54.º refere a necessidade das instituições de acolhimento disporem de uma equipa
técnica, a quem cabe o diagnóstico da situação da criança ou do jovem acolhidos e a definição e
execução do seu projeto de promoção e proteção. A equipa técnica deve ter uma constituição
pluridisciplinar, integrando as valências de psicologia, serviço social e educação. A equipa técnica
deve ainda dispor da colaboração de pessoas com formação na área de medicina, direito,
enfermagem e, no caso dos lares de infância e juventude, da organização de tempos livres.
Conforme explicitado no artigo 58.º, a criança e o jovem acolhidos em instituição têm, em
especial, o direito de: a) Manter regularmente, e em condições de privacidade, contactos pessoais
com a família e com pessoas com quem tenham especial relação afectiva, sem prejuízo das
limitações impostas por decisão judicial ou pela comissão de protecção; b) Receber uma educação
que garanta o desenvolvimento integral da sua personalidade e potencialidades, sendo-lhes
asseguradas a prestação dos cuidados de saúde, formação escolar e profissional e a participação em
atividades culturais, desportivas e recreativas; c) Usufruir de um espaço de privacidade e de um grau
de autonomia na condução da sua vida pessoal adequados à sua idade e situação; d) Receber dinheiro
de bolso; e) A inviolabilidade da correspondência; f) Não ser transferidos da instituição, salvo
quando essa decisão corresponda ao seu interesse; g) Contactar, com garantia de confidencialidade,
a comissão de protecção, o Ministério Público, o juiz e o seu advogado.
Estes direitos constam necessariamente do regulamento interno das instituições de
acolhimento.
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3.1 Valores e Objetivos da Instituição

Conforme descrito na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo enunciada acima, ao
considerar-se que a instituição de acolhimento apresenta-se, no artigo 49º, como uma entidade que
proporcione condições que permitam a educação, o bem-estar e o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes, importa definir e realçar os valores, direitos e princípios que norteiam o
trabalho e ação de todos os que trabalham e vivem na instituição. São eles os seguintes:


Respeito – pela sua personalidade e individualidade, pela sua maneira de ser e de

pensar, que se traduz na diferença de cada um em relação ao outro; pela sua dignidade, sem que ela
seja diminuída através de expressões ou conversas sobre a sua pessoa na sua presença como se ela
não estivesse lá;


Acolhimento – com as condições físicas e emocionais para o seu desenvolvimento

harmonioso, saudável e seguro;


Autonomia – com a implicação da promoção da responsabilidade e crescente

independência;


Igualdade e equidade – com respeito pela sua pessoa individual, não podendo ser

privilegiada ou prejudicada em função da idade, sexo, religião, orientação sexual, cor da pele,
opinião política, situação económica, situação social ou condição de saúde;


Participação – na vida da estrutura residencial e no seu projeto de vida, dando os seus

pareceres sobre as decisões que afetem a comunidade e a sua pessoa, tendo espaço para se exprimir
sobre elas e apresentar sugestões;


Privacidade e intimidade – pelos assuntos respeitantes à sua pessoa, nomeadamente,

em todas as intervenções que respeitem a sua higiene íntima, às suas relações com os outros, à sua
correspondência, às chamadas telefónicas e todos os problemas e questões pessoais e familiares,
com garantia de confidencialidade sobre elas.
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Os objetivos institucionais que regem esta Instituição de Acolhimento são:


Assegurar os interesses e direitos da criança ou jovem no acolhimento, na proteção,

respeito e privacidade;


Proporcionar à criança e jovem todos os meios necessários ao seu crescimento

integral, seguro e confiante;


Garantir a existência das condições necessárias à sua vida no lar: afeto, higiene,

alimentação cuidada, educação e acompanhento médico;


Garantir à criança e jovem a segurança necessária à sua tranquilidade e bem-estar;



Promover ações junto dos pais da criança que desenvolvam a sua responsabilidade e

competência parental;


Cooperar ativamente com as devidas entidades intervenientes no projeto de vida da

criança e jovem acolhidos.

Os objetivos educacionais que regem esta Instituição de Acolhimento são:


Apoiar e orientar o desenvolvimento e formação pessoal, social e moral da criança/jovem;



Incentivar e promover a sua expressão e comunicação, desenvolvimento linguístico e
sociabilidade;



Estimular para o conhecimento do mundo; do seu meio ambiente, próximo e alargado;



Contribuir para o seu desenvolvimento sócio-afetivo e intelectual;



Promover ações que desenvolvam competências para a transição à vida adulta.

Para apoiar e desenvolver estes pressupostos, as crianças contam com o acompanhamento
diário das Irmãs e das técnicas de educação. Uma vez por semana reúnem com as técnicas de
educação em conselho. Duas vezes por semana são seguidas pela psicóloga e terapeuta da fala.
Mensalmente, reúne-se toda a equipa técnica e educativa, para, em conjunto, serem discutidos
assuntos relacionados com as crianças e definidos procedimentos com vista aos seus melhores
interesses.
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3. As nossas crianças e jovens

A família é o grupo primário de organização social, onde inicialmente se estabelecem os
primeiros laços de subjetividade afetiva, onde se constroem os primeiros sentimentos de segurança
e proteção. É no seio da família onde se inicia o processo de socialização, do desenvolvimento de
princípios, valores, da definição de atitudes e comportamentos, que contribuirá para a formação do
indivíduo, da sua personalidade e forma de estar no mundo. Neste processo de desenvolvimento, as
crianças e jovens viram este percurso ser interrompido dentro do ambiente familiar e continuado
numa instituição de acolhimento, pelo que se torna necessário esta assegurar a continuidade desse
mesmo percurso da forma mais equilibrada e mais aproximada possível a um contexto familiar
saudável, até que atinjam a sua autonomia ou regressem à sua família.
A Fundação Cecília Zino tem lotação de 30 camas, mas atualmente mantém acolhidas uma
média de 20 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 2 e 16 anos, provenientes,
sobretudo, do Concelho do Funchal. As nossas crianças e jovens chegam à Instituição encaminhadas
pelo Centro de Segurança Social da Madeira (medida de Acolhimento Institucional, art. 35º, nº1, al.
f, da Lei nº 147/99), através das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens ou dos Tribunais
competentes.
As problemáticas mais predominantes, e que desencadearam o Acolhimento Residencial,
foram alcoolismo, rutura familiar/violência doméstica, desorganização/disfunção familiar,
negligência grave/ausência de competências parentais.
Neste universo de crianças e jovens identificou-se, sobretudo, necessidades ao nível de
estímulos, conhecimentos do meio envolvente, ausência de regras e rotinas, dificuldades em manter
comportamentos sociais adequados e entre os pares, muita impulsividade e alguma agressividade,
instabilidade emocional e fraca motivação para a aprendizagem.
Como se verifica, as razões que conduziram à institucionalização das nossas crianças são
diversas mas todas negligenciaram e desrespeitaram os seus direitos humanos fundamentais ao nível
de cuidados, afetos e segurança, pelo que necessitamos, com urgência, garantir que essas condições
se verifiquem diariamente no tempo que aqui se encontram.
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2ª PARTE

O diagnóstico dos principais problemas existentes no Lar de Infância e Juventude foi aferido
a partir da avaliação realizada pelo GIIAA (Grupo de Investigação e Intervenção em Acolhimento
e Adoção) da Universidade do Porto, em colaboração com o GIFI (Grupo de Investigación en
Familia e Infancia) da Universidade de Oviedo, integrada no projeto de investigação “A Qualidade
do Acolhimento Residencial em Portugal: Avaliação da adequação dos serviços às necessidades das
crianças e jovens institucionalizados”.
Esta avaliação teve por base as mais atuais perspetivas em matéria de qualidade a nível
internacional, assim como incluiu paramêtros referentes aos critérios de qualidade explicitados nos
Manuais de Qualidade para CAT e LIJ do Instituto da Segurança Social I.P., configurando assim o
ARQUA-P: Sistema de Avaliação do Acolhimento Residencial Português (Rodrigues, BarbosaDucharne & Del Valle). A avaliação foi realizada de acordo com a escala de Likert, de 1 a 5, em
que 1 corresponde a um factor muito negativo ou desadequado e 5 corresponde a um aspeto muito
adequado.
Ao nível dos dados fornecidos pela equipa de investigação iremos focar-nos apenas nos
pontos que obtiveram classificação 1 e 2, sendo esses os aspetos que merecem uma atenção
prioritária para a sua melhoria e reversão.
Também contribuiu para a identificação das problemáticas os questionários aplicados às
crianças e colaboradores, à auscultação das equipas de trabalho e reflexão conjunta da equipa técnica
e educativa.
Manteve-se a confidencialidade dos dados e os mesmos foram utilizados de forma isenta
como parte de recolha de informação, opiniões e sugestões para a elaboração do Projeto Educativo
e, assim, contribuir para a supressão das necessidades detetadas. Para a definição de estratégias
foram ouvidas as opiniões das crianças/jovens e dos colaboradores que quiseram participar, tendo
sido dada a mesma oportunidade a todos.
O resultado deste esforço conjunto em encontrar as problemáticas existentes encontram-se
organizados nas seguinte grandes áreas: Processos Básicos; Necessidades e Bem-Estar; e Gestão e
Organização.
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Processos Básicos

- Processo de decisão e encaminhamento
- Receção da Criança ou Jovem
- Metodologia (procedimento, técnicas de avaliação das necessidades definidas)
- Conteúdos (o processo de valiação das necessidades é completo, rigoroso e adequado às
características da crianças ou jovem e da sua família)
- Elaboração do PSEI e definição de um projeto de vida
- Revisão do projeto de vida e do PSEI e seu cumprimento
- Livro de Vida
- Planificação e preparação da finalização do acolhimento
- Ajuda e cooperação com as famílias
- Participação das famílias
- Promoção de competências parentais (educação parental)



Necessidades e Bem-Estar

- Prevenção de relações abusivas por parte de adultos
- Reclamações e sugestões
- Educação afetivo-sexual
- Lazer e relações sociais na comunidade
- Relações sociais na Casa de Acolhimento
- Apoio social, amizades e visitas na Casa de Acolhimento
- Flexibilidade e vida quotidiana
- Intensidade da intervenção educativa
- Trabalho individual de expectativas e decisões
- Participação ativa na elaboração de normas de convivência e na organização da Casa de
Acolhimento
- Consequências regulamentadas, equilibradas e educativas
- Uso de contenção física
- Espaços adequados e agradáveis
- Brinquedos e materiais adequados e aprazíveis
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Gestão e Organização

- Documentos de planificação e gestão
- Perfis profissionais
- Monitorização, registo e notificação
- Avaliação da Casa de Acolhimento (procedimentos internos de avaliação)
- Trabalho em equipa e participação no planeamento e decisões
- Reconhecimento e valorização do trabalho dos colaboradores
- Oportunidade de recepção, tratamento e encaminhamento de reclamações e sugestões
- Meios adequados e suficientes para o desempenho da função
- Formação profissional
- Comunicação interna
- Gestão de conflitos
- Envolvimento da direcção e chefias
- Capacidade de chefia
- Inovação e melhoria
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1. Intervenção Estratégica

Tendo em vista proporcionar melhores condições de vida a estas crianças e contribuir
ativamente para a formação de jovens e adultos autónomos, resilientes, responsáveis e socialmente
integrados, iremos proporcionar às nossas crianças e jovens experiências diversificadas a vários
âmbitos, conforme patente nos Planos Anuais de Atividades.
Também procurar-se-á colmatar as necessidades detetadas que possam estar a minar o bom
funcionamento da instituição na sua missão educativa e formativa.
Assim, após análise e reflexão dos problemas aos diversos níveis, as nossas prioridades para
o próximo quadriénio são as seguintes:


Domínio dos Processos Básicos

- Aplicação de procedimentos standard para receção da Criança ou Jovem
- Aplicação de procedimentos e técnicas de avaliação das necessidades adequadas às
características da criança ou jovem e da sua família
- Elaboração do PSEI e definição de um projeto de vida
- Revisão do projeto de vida e do PSEI e seu cumprimento
- Elaboração e manutenção do Livro de Vida
- Planificação e preparação da finalização do acolhimento
- Dinamização de práticas de relacionamento com as famílias.
- Promoção de competências parentais (educação parental)


Domínio das Necessidades e Bem-Estar

- Implementação de mecanismos de prevenção de relações abusivas por parte de adultos;
- Construção de instrumentos de reclamações e sugestões;
- Desenvolvimento de práticas de educação afetivo-sexual;
- Regulamentação de amizades e visitas na Casa de Acolhimento;
- Regulamentação de práticas de lazer e relações sociais na comunidade;
- Definição e manutenção de boas relações sociais dentro da Casa de Acolhimento;
- Definição de práticas flexíveis de atuação e da vida quotidiana
- Intensificação da intervenção educativa quando identificada problemática;
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- Definição de momentos e métodos de trabalho individual de expectativas e decisões;
- Possibilidade de participação ativa na elaboração de normas de convivência e na
organização da Casa de Acolhimento;
- Definição e implementação de consequências regulamentadas, equilibradas e educativas;
- Definição do uso de contenção física;
- Manutenção de espaços adequados e agradáveis;
- Manutenção de brinquedos e materiais adequados e aprazíveis



Domínio da Administração e Gestão
- Proceder a medidas de atualização e implementação dos instrumentos de planificação e

gestão;
- Desenvolver instrumentos e processos de avaliação da instituição;
- Melhorar os processos de comunicação interna;
- Promover a formação dos profissionais e atualização de práticas;
- Manter e melhorar, sempre que necessário e possível, o espaço físico e os recursos
materiais, não perdendo de vista a sua personalização de acordo com os gostos da comunidade
residente.
- Promover a uniformização de práticas;
- Fortalecer o relacionamento entre as equipas de trabalho;
- Promover o trabalho em equipa e participação no planeamento e decisões.
- Elaboração dos perfis profissionais
- Reconhecimento e valorização do trabalho dos colaboradores
- Criar oportunidade de recepção, tratamento e encaminhamento de reclamações e sugestões
- Disponibilizar os meios adequados e suficientes para o desempenho da função
- Aprender a gerir conflitos
- Criar momentos de envolvimento da direcção e chefias
- Desenvolver a capacidade de chefia
- Fomentar a inovação e melhoria
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Domínio educativo e pedagógico
- Manter o acompanhamento formativo das crianças no âmbito da aprendizagem do “saber

ser”, “saber aprender” e “saber estar”;
- Promover estratégias de estudo e pesquisa com vista à sua autonomia de aprendizagem;
- Desenvolver atividades para a promoção da autonomia para a vida adulta – aplicação do
programa “Umbrella”;
- Ajudar os adultos, crianças e jovens a reconhecerem o desenvolvimento de situações de
crise e prevenirem-nas, impedindo assim o conflito;
- Implementar estratégias de resolução de conflitos entre os adultos e crianças e jovens, e
entre pares.
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