HISTÓRIAS COM UM FINAL FELIZ
Em Dezembro, o CADIn vai partilhar as histórias com um final feliz que ajuda
a construir todos os dias. Através do facebook e de empresas que aderiram à
iniciativa, iremos contar como as crianças, jovens e famílias que nos procuram dão a volta às dificuldades que uma perturbação do desenvolvimento
pode trazer.
“ N ão ter recados na caderneta ” , “ ser capaz de aprender ” e “ manter um
emprego ” são alguns dos desejos que traz quem vem aqui e que são realizados com a ajuda do apoio especializado, regular e continuado que é feito
no CADIn.
deste acompanhamento, podem contar com uma Bolsa Social que comparticipa os mesmos.
Esta Bolsa depende exclusivamente de donativos e, por isso, os colaboradores da Accenture, Alcatel-Lucent, Logoplaste, Jassen-Cilag, Leya e ERP,

dezembro 2012

empresas que aderiam à iniciativa de Natal, terão a oportunidade de contribuir para que continuemos a construir histórias com um final feliz.
Para esta iniciativa, contamos também com o apoio das empresas Fonte Viva
e Nestlé Waters, que ofereceram os vasilhames que foram transformados em
mealheiros para o depósito de donativos. E também da Nefilines, empresa
que contribuiu com cartolinas para fazermos as
estrelas com os desejos das crianças que servirão
para divulgar a iniciativa.
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CAIXA DE AGUARELAS

Bimensal

As famílias com recursos económicos insuficientes para suportar os custos

Esperamos que, quando formos recolher os mealheiros, não consigamos pegar neles.
Em nome destas crianças, jovens e adultos
OBRIGADO!
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EVENTOS
PROJETO CADInter@tivo E SIMPÓSIO INTERNACIONAL
O CADIn lançou uma nova fase do projeto CADInterativo em parceria
com um conjunto de empresas: Zon, Accenture, Novabase e Randstad.
A partir dos resultados das ações desenvolvidas no ano letivo 20112012 foi possível reformular os objetivos iniciais do projeto de forma a
melhor responder às necessidades detetadas, nomeadamente a falta
de formação e a escassa informação dos alunos, pais e professores
sobre o uso “ prevenido ” das tecnologias de informação.
Com vista a dar resposta a esta necessidade, pretendemos criar uma
rede nacional de formadores capazes de intervir junto das suas
comunidades e sensibilizar a população para o tema. Serão realizados um Seminário Residencial para formação, em regime intensivo,
de um primeiro grupo de profissionais ligados à saúde e educação e
um Simpósio Internacional que se organizará como um grande fórum
de partilha de conhecimentos, divulgação e sensibilização para todas
as questões relacionadas com o mau uso e abuso das novas tecnologias da informação.
Deixamos aqui o convite para participarem e divulgarem o Simpósio Internacional “ Web Prevention & Prevention
Web ” – O impacto das Novas Tecnologias no desenvolvimento das Crianças, dos Jovens e das Famílias, que se realizará no dia 11 de janeiro de 2013, no auditório da Boa Nova. Poderão efetuar a vossa inscrição enviando um e-mail
para congressos@cadin.net com os seguintes dados: profissão/função; instituição; concelho de residência. A inscrição
é gratuita e limitada ao número de lugares existentes.
Contaremos com a presença e participação de várias personalidades nacionais e internacionais de referência na área
como são:
Augusto Consoli ( Dipartimento di Patologia delle Dependenze, Itália )
Bárbara Wong ( jornalista, Editora do Público Online )
Claude Vedeilhie ( Presidente da T3E, França )
Cristina Ponte ( Departamento Ciências da Comunicação FCSH – UNL e Coordenadora do projeto EU Kids Online em
Portugal )
Eric Allouche ( Slagelse Kommunes Misbrugscenter, Dinamarca )
Jean Pierre Démange ( Service d ’ Aide aux Toxicomanes de L ’ O ise, França )
Luís Patrício ( Diretor da Unidade de Patologia Dual da Casa de Saúde de Carnaxide )
Xavier Bringué ( Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra e Presidente do Conselho Académico
Assessor do Fórum Gerações Interativas, Espanha )
Toda a informação sobre o Evento pode ser consultada em www.cadin.net.
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EVENTOS
FEIRA DE NATAL NO CADIn

BREVES
Formação nas escolas pelo
Núcleo da Dislexia e Outras

O CADIn realizou nos dias 1 e 2 de dezembro a sua habitual “ Feira de

Dificuldades de Aprendizagem

Natal ” e que, pela primeira vez, foi nas instalações do Centro. Foram dois
dias muito animados.
Contámos com a participação de 20 expositores que doaram uma parte do
resultado das vendas para a nossa Bolsa Social: de produtos gourmet a roupa de criança, passando por mealheiros, álbuns personalizados e muito mais
ideias originais de presentes para toda a família.
As rifas também foram um sucesso, bem como o bar recheado de iguarias
caseiras e o carrinho de gelados do Santini que deliciaram os visitantes.
As crianças puderam experimentar os jogos evolui numa divertida sessão
dinamizada pelas técnicas do CADIn.
O CADIn agradece a todos os que tornaram esta iniciativa possível: colaboradores e voluntários, expositores e empresas parceiras que doaram produtos para as rifas e, sobretudo, aos visitantes que quiseram com as suas
compras, ajudar a Bolsa Social do CADIn.

Para o ano há mais!

Dificuldades de Aprendizagem
Específicas
7 de novembro
Escola Básica 2/3 Nun'Álvares—
Seixal )
Ação realizada a convite da APPDAE. Estiveram presentes professores do agrupamento de escolas
que descreveram a formação
como uma “ excelente sessão ” .
Saber estudar e saber ensinar a
estudar
10 de novembro
Agrupamento de escolas do Alto
dos Moinhos – Terrugem
Uma sessão para pais e encarregados de educação, realizada por
convite da Associação de Pais.
Esta foi a primeira de três ações
que o CADIn irá dinamizar e que
contou com a presença de mais de
50 pais. Estes avaliaram a sessão
de forma muito positiva: “ Ajuda a
clarificar as atitudes a tomar com
os filhos ” ; “ Ajudou-me a clarear
ideias e dúvidas ” ; “ Obrigado;
todo o workshop teve muita importância. Exemplos práticos adequados ao tema. ”
Dislexia
21 de novembro
Escola Patrício Prazeres
Realizada a pedido da Junta de
Freguesia de São João à AAPDAE, que pediu a colaboração dos
técnicos do CADIn, foi a primeira
de três ações destinadas a professores do ensino regular e especial
e pais.
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ACONTECEU | ACONTECE | ACONTECERÁ
DESCOMPLICAR A DISLEXIA: IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ALERTA E DE
ESTRATÉGIAS NA SALA DE AULA
No dia 17 de outubro a Susana Mateus, do Núcleo da Dislexia e das Outras Dificuldades de
Aprendizagem, teve o prazer de “ Descomplicar a Dislexia ” com um interessado e empenhado grupo composto por mestrandas de ensino da infância, psicólogas a exercer em escolas e
uma professora de ensino regular.
As formandas valorizaram os conteúdos disponibilizados e os momentos de partilha, sendo
geral a preocupação relativa à ausência de medidas educativas eficazes na promoção do
sucesso escolar dos alunos com Dislexia.

ADOS – NÚCLEO AUTISMO
Com o objetivo de uma maior qualificação na deteção atempada e na formalização
de um diagnóstico clínico focado nas Perturbações do Espetro do Autismo, Ana
Rita Gonzalez, Cláudia Chasqueira, Magda Alves e Susana Lúcio, realizaram um
Curso de formação e acreditação para o Diagnóstico do Espetro do Autismo
( P EA ) , na Prova ADOS-G Autism Diagnostic ( Observation Schedulle – G Escala de Observação para o Diagnóstico do Autismo ) , com a formadora Dr.ª Amaia
Hervás ( Psiquiatra Infantil e Juvenil e Diretora da Universidade de Saúde Mental
do Departamento Infantil e Juvenil do Hospital Mutua de Terrasa em Barcelona ) . A
ação realizou-se na CLIDUCA – Centro Psicopedagógico e Terapêutico.

I SEMINÁRIO BRINCAR EM PORTUGAL
Nos dias 23 e 24 de novembro, o CADIn marcou presença no 1º Seminário Brincar em Portugal, promovido pela Pimpumplay. Técnicos de vários núcleos foram responsáveis por três workshops e
duas comunicações:
- Ser professor: como construir uma boa relação com os alunos.
- Brincar com as emoções: Intervenção na Síndrome de Asperger.
- Som mais som igual a …! – Brincar e jogar aprendendo a desenvolver a
consciência fonológica.
- Apoio psicopedagógico a alunos com dislexia, vens brincar/aprender comigo?
- Comunicar a brincar: Promover a comunicação em Crianças com Perturbações
do Espectro do Autismo.
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BREVES
FORMAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Terminou no dia 24 de novembro, um ciclo de formações ministradas pelo
CADIn, num total de 16 horas, a colaboradores de Instituições com valência
de Centro de Atividades Ocupacionais, Lar e Residencial do concelho de
Cascais. O ciclo contou com temas como:
- “ Sexualidade na Doença/Deficiência Mental ” - Carlos Nunes Filipe
- “ Lidar com o Envelhecimento na Doença/Deficiência Mental ” - Ana Santa Clara
- “ Duplo diagnóstico Doença/Deficiência Mental ” - Carlos Nunes Filipe
- “ Transição para a Vida Adulta na Deficiência Mental - Sandra Pinho
- “ Resolução de conflitos em Contexto Institucional - Sandra Pinho

POSTAIS DE NATAL CADIn
À semelhança dos anos anteriores, pedimos a colaboração das
crianças do CADIn para elaborarmos os nossos postais de Natal.
Dos desenhos apresentados,
escolhemos estes dois. Os postais
foram vendidos a empresas, revertendo o valor apurado para a
Bolsa Social.
Muito obrigado a todos os artistas
que participaram.

Fechámos com chave de ouro, com a intervenção de
Pedro Cabral, diretor clínico do CADIn, numa ação de
formação sobre Epilepsia para motoristas e ajudantes de
transporte adaptado, na DNA Cascais.

ESTÁGIOS CURRICULARES 2012/13
Tiveram início, no passado dia 15 de outubro, quatro estágios curriculares
previstos para o ano letivo 2012/13. O “ pontapé de saída ” foi dado com
um dia de acolhimento, durante o qual se apresentaram a história, a missão,
os valores, a equipa e as instalações do CADIn. As estagiárias foram também sensibilizadas para as regras de ética e deontologia a cumprir durante o
estágio. Este ano, contamos com duas estagiárias do Mestrado em Reabilitação Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana ( Sara Santos e
Lisandra Domingues ) , uma estagiária do Mestrado Integrado em Psicologia
da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra ( Sofia Roques
Rodrigues ) e uma estagiária do Mestrado em Neurociências Cognitivas e
Neuropsicologia da Universidade do Algarve ( Sofia Ramos Silva ) .

Estes desenhos vão ficar expostos
durante a época natalícia.
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CADIn EM BRUXELAS
No dia 26 de novembro, Leonor Ribeiro apresentou na 3ª Conferência Internacional de aprendizagem, ensino e administração a comunicação :
“ D ificuldades de Aprendizagem Específicas da Escrita- Disgrafia. Caracterização
da população do CADIn ” .
Através desta análise foi possível verificar a predominância do género masculino na população atendida, bem como as
comorbilidades associadas e o perfil típico ao nível cognitivo, coordenação motora, padrão de erros na letra e velocidade de escrita. Neste congresso estiveram presentes professores de todos os ciclos e do ensino superior, que vieram
de todo o mundo para partilharem as suas experiências ao nível do ensino.
A Disgrafia é uma “ perturbação da linguagem escrita que abrange as competências mecânicas da escrita. Manifestase por uma fraca prestação na escrita em crianças com inteligência pelo menos na média, que não tem uma desordem
neurológica distinta e/ou uma deficiência sensório-motora ” ( Hamstra-Bletz & Blöte, 1993 ) .

CADIn NA V BIENAL DE AUTISMO
Sandra Pinho e Rita Soares, do Núcleo de Intervenção Socioprofissional do CADIn,
participaram como oradoras, no passado dia 10 de novembro, na V Bienal de
Autismo, organizada pela APPDA Norte, que decorreu no salão nobre ICBAS da
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Rita Soares falou sobre o
“ P lano Individual de Transição ” e Sandra Pinho falou sobre “ Novos projetos na
intervenção social com adolescentes e jovens adultos com Perturbações do Espectro do Autismo ” .
O tema desta Bienal foi “ P erturbações do Espectro do Autismo e Transição para a
Vida Adulta. Grandes Desafios ” e debateram-se as seguintes questões:
-Quais os serviços que melhor poderão responder às necessidades dos jovens
com Perturbação do Espectro do Autismo e das suas famílias na transição para a
vida adulta?

CADIn EM PRAGA
No âmbito do projeto transnacional ADHD Europe, Carolina Viana e Sandra Pinho
participaram nos dias 17, 18 e 19 de novembro no primeiro encontro de parceiros,
realizado em Praga, na República Checa. Os parceiros europeus são proveninentes da Suécia, Estónia, Chipre, Grécia e República Checa. Este projeto tem como
principal objetivo a realização de um estudo comparativo sobre a avaliação e intervenção junto de jovens e adultos com PHDA nos vários países parceiros e terminará com um Congresso Internacional, previsto para novembro de 2014.
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SABIA QUE
PARCERIA CADIn/McDonalds: TERCEIRA INTEGRAÇÃO APOIADA

DESTAQUE
TEATRO TIVOLI BBVA

Foi integrado o terceiro jovem ao abrigo da parceria entre o CADIn e a McDonals. Esta parceria permite a integração apoiada de utentes do Núcleo de
Intervenção Socioprofissional do CADIn nos restaurantes da McDonalds. O
NISP garante a seleção e formação comportamental prévia dos candidatos, o
seu acompanhamento durante o primeiro dia de integração, visitas regulares
de acompanhamento e a disponibilidade de um número de telemóvel para
situações de dúvida. A McDonalds faz ajustamentos razoáveis nos postos de
trabalho e nomeia um tutor. Ao abrigo desta parceria, já integrámos o Tiago,
no Restaurante da Charneca, a Sara, no restaurante do Saldanha e agora o
Ricardo, também no restaurante do Saldanha.
No primeiro dia, 20 de novembro, tanto o Ricardo como os
colegas e o tutor pareciam estar lovin ’ it!

CAPACITAR PARA O TRABALHO:
SETE ESTÁGIOS APROVADOS, CINCO INICIADOS
As sete candidaturas a Estágios de Inserção para Pessoas com Deficiências
e Incapacidades apresentadas pelas seis empresas parceiras do CADIn no
projeto “ Capacitar para o Trabalho ” , financiado pelo Fundo Caixa Fã,
foram aprovadas. Cinco dos beneficiários já iniciaram os seus estágios – o
Renato na AMI, o José na SEND IT, a
Sara na Clínica Benfica, o Davide na
CDP-SI e o Pedro na Euro RSCG.
A expressão da Sara no seu posto de

O ensaio geral da peça “ Os Reis
da Comédia ” , realizado no dia 21
de novembro no Teatro Tivoli
BBVA, foi aberto ao público, revertendo a totalidade da receita de
bilheteira a favor da Bolsa Social
do CADIn.
Esta iniciativa, organizada pela
produtora de espetáculos UAU
teve um enorme sucesso, cumprindo o objetivo inicial de angariar
3.500€ e apoiar o acompanhamento de duas crianças no CADIn.
O BBVA, patrocinador do Teatro
Tivoli, uniu-se à causa do evento,
doando mais 6.886,90€, garantindo, assim, o financiamento do
acompanhamento de mais cinco
crianças.

trabalho como Auxiliar Administrativa na
Clínica do Benfica diz tudo!

105.4 RÁDIO CASCAIS
A Rádio Cascais 105.4 está a colaborar com o
CADIn, na divulgação do seu trabalho e dos eventos que temos realizado.
Durante o mês de outubro na Rádio Cascais foi tema de destaque a Dislexia,
pelo que foram transmitidas várias informações sobre esta temática para sen-

O CADIn agradece à UAU, ao
BBVA, ao elenco e aos 700 espetadores a generosa contribuição.
E não percam esta comédia. Grandes atores com uma história muito
real.
Parabéns!

sibilizar a comunidade em geral para as características e necessidades destas pessoas. O Núcleo da Dislexia colaborou no fornecimento de informações
para a jornalista responsável. OBRIGADO a todos os que aí trabalham!

7

E AINDA

REDES ATIVAS NO PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
Oito dos dez beneficiários do projeto Redes Ativas, financiado pela EDP Solidária
2012, fizeram no passado dia 3 de novembro a primeira de cinco visitas culturais
previstas no projeto. Os beneficiários escolheram o destino e planearam todos os
detalhes do percurso e despesas. Encontramo-nos no CADIn às 9h30 da manhã e,
depois de um percurso de autocarro, comboio e metro com mudanças de linha,
chegámos à Estação do Oriente. Almoçámos no Centro Comercial Vasco da Gama
e fomos depois ver as exposições Ciência Viva e Dinossauros.
Regressámos ao CADIn às 17h00 com a memória cheia de fatos interessantes e momentos divertidos.

BENEFICIÁRIOS DO PROJETO REDES ATIVAS PARTICIPAM NO VOLUNTARIADO:
“ P ARTE DE NÓS – FLORESTAS ”
Também nove beneficiários do mesmo projeto participaram no passado dia 29 de setembro numa ação coletiva de
voluntariado promovida pela EDP – “ Parte de Nós - Florestas ” . Esta
iniciativa envolveu cerca de 2500 voluntários, entre colaboradores da
EDP e seus familiares, parceiros e fornecedores, em seis zonas florestais
- Serra de Peneda-Gerês, Serra da Estrela, Serra da Lousã, Serra de
Sintra, Comporta e Monte Gordo e mais duas áreas vizinhas de
empreendimentos da EDP, Ribeiradio e Caniçada. Estas áreas foram
alvo do trabalho dos voluntários, decididos a controlar as espécies invasoras e proteger a biodiversidade.
A expressão estampada no rosto da equipa CADIn que participou nesta iniciativa não engana!

ENCONTROS TEMÁTICOS
Nos dias 3, 11 e 17 de outubro decorreram os encontros temáticos sobre as eMOções, soCIalização e linGUagem onde
houve oportunidade para enquadrar a importância de trabalhar estas competências em determinadas perturbações do
desenvolvimento ou em etapas específicas do desenvolvimento.
Os participantes adoraram experimentar os jogos da coleção evolui.
Brevemente decorrerá o encontro sobre a autonoMIa.
Dado o sucesso destes encontros, repetiram-se no Vale dos Pintassilgos e
vão ocorrer também na Feira de Natal do CADIn.
Pode comprar estes jogos no CADIn.
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CADIn celebra aniversário com a comunidade
Em 2013, o CADIn – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil celebra o seu 10º aniversário com um dia aberto à
comunidade. Destinado a famílias, professores, estudantes e todos os que tiverem interesse em conhecer o Centro,
será um dia recheado de atividades dinamizadas pela equipa que, de uma forma acessível e divertida, mostrará o trabalho que realiza no dia-a-dia.
Contamos consigo, no próximo dia 19 de janeiro!

OBRIGADO E ATÉ AO PRÓXIMO NÚMERO.
Para subscrever a nossa newsletter envie um email para: rosario.ferreira@cadin.net

HORÁRIO
Das 8h30 às 21h00
2ª a 6ª feira

MORADA
Edifício CADIn
Estrada da Malveira
2750-782 Cascais

CONTATOS
geral@cadin.net

Av. 5 de outubro, 148 - E
( e difício das Finanças )
2900-309 Setúbal

Setúbal

Das 9h00 às 17h00
sábado

www.cadin.net

Cascais

T: + 351 214 858 240
M: + 351 912 540 404
F: + 351 214 858 250
T: + 351 265 553 286
M: + 351 910 196 951
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