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PARENTALIDADE POSITIVA EM DOSE CONCENTRADA!

Um tempo especial e diferente que nunca vou esquecer! O nosso fim de semana no Refúgio em Penafiel foi 
memorável pelos momentos em que pudemos conversar, rir e ver os nossos filhos demonstrarem a enorme 
apetência que têm para nos surpreender! 

O fim de semana de dia 13 e 14 de Junho Foi o culminar de 2 anos de um grupo de pais que se inscreveu 
num curso com a esperança de que ia sair com fórmula mágica de educar os seus filhos e saiu de lá com a 
esperança renovada do seu papel como pais e fortalecido com apoio de novos amigos.

Este grupo não pretende ser fechado mas sim passar a mensagem de que é possível educar os nossos filhos 
sem perder o rumo e de uma forma positiva!

Partilhar experiências e estimular o espírito de entreajuda é o que se pretende com a abordagem de pa-
rentalidade positiva.

Vejam abaixo os testemunhos dos momentos reais que vivemos, fruto do trabalho em conjunto.
Teremos novas datas para workshops, cursos atividades para trabalharmos a parentalidade de uma forma 

positiva sem medos de falhar.
Em breve daremos mais notícias.

Miriam Carido,  Educadora de Infância e Formadora 

Nos passados dias 13 e 14 de junho o Grupo de Pais reuniu-se num formato totalmente diferente do até à 
data feito: fomos passar o fim-de-semana fora, todos juntos! Ficamos hospedados numa casa longe do rebu-
liço da cidade, onde os sons predominantes eram os passarinhos a cantar pela manhã, as gotas da chuva a 
molhar as árvores e relva do vasto jardim circundante à casa e as gargalhadas provocadas pelas brincadeiras 
dos nossos filhos – sons que habitualmente nós – citadinos que somos – não estamos já muito habituados 
a ouvir. Mas para mim, neste local, estavam de facto reunidas as condições para vivenciarmos dois dias em 
grupo memoráveis.

Eu confesso-me: antes de iniciar viagem, alguns receios passeavam na minha mente. Será que vou sen-
tir-me confortável numa casa com mais 23 pessoas que não conhecem a fundo as minhas rotinas, que não 
sabem ainda como eu lido de manhã à noite com os meus filhos, que porventura poderão ver o lado menos 
agradável de mim (como por exemplo a meia-hora a seguir a eu acordar…)?

Inexplicavelmente, assim que chegamos ao local onde íamos ficar, todas as dúvidas e receios se desvane-
ceram. Tudo para mim fez sentido. Tudo para mim fluiu naturalmente. Tudo foi fácil. Tudo foi excelente! E os 
meus filhos? Bem, os meus filhos estavam nas nuvens: a Rita (a mais crescida de todas as crianças) adorou ser 
a baby-sitter de todos e a “comandante” do grupo infantil; a Marta adorou passar tempo de qualidade e num 
cenário diferente do habitual com as amigas e amigos e o Pedro… senti sempre o Pedro como um espirito 
livre, pois espaços amplos, verdes e sossegados, onde pode correr à vontade, cheirar as flores e ver o verde 
da relva, preenchem-no de felicidade. 

Sónia, Mãe do Pedro (sala dos 3 anos) e das para sempre Monfortinhas Rita e Marta

As expectativas para este fim-de-semana eram imensas para todas as famílias. Muitas foram as atividades 
que preparamos e pensamos realizar mas na realidade fizemos muito pouco do que preparamos, isto visto 
como um aspeto positivo. O ambiente envolvente que o grupo criou superou todas as expectativas; traba-
lhamos muito… refletimos sobre vários aspetos da atualidade, sobre situações que nos preocupam enquanto 
pais, mas para além de tudo concluímos que afinal viver em grupo é muito bom.
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A determinada altura dei por mim a pensar que afinal estava em casa; éramos uma família numerosa: cada 
uma das crianças com os seus traços de personalidade bem definidos, uma mãe mais exigente, um pai mais 
flexível, um “avô” mais aventureiro, uma “avó” mais sensível e dedicada, um “tio” desencaminhador, uma tia 
“cúmplice”, um “primo e prima” protetor.

O pior momento foi no domingo ao fim da tarde quando tivemos de organizar tudo porque no dia seguinte 
tínhamos de ir trabalhar e os miúdos tinham de voltar à rotina da escola. Eles não queriam parar de brincar, 
cada um à sua maneira... Um pai chamava “está na hora”; outra mãe “meninos temos de descansar e recar-
regar baterias”…. Mas nenhum nos ouvia! Solução: ligar os motores do carro; aí eles perceberam que tinha 
terminado um fim-de-semana de brincadeira e estávamos de partida.

O mais engraçado foi observar as expressões de cada um de nós quando chegamos (sorriso, admiração, 
expectantes…) e quando partimos (sorriso tímido, tipo quero ficar mais…).

Lília, Mãe do Afonso Correia (sala dos 5 anos)

Com este fim-de-semana conseguimos enquanto pais perceber que é bom passarmos tempo de qualidade 
com os nossos filhos, que é bom eles verem-nos a ter um bom tempo em família e com outras famílias e 
perceberem que os amamos muito, muito, apesar de todas as falhas deles e nossas.

Este fim-de-semana, em formato Grupo de Pais, foi o culminar de uma caminhada juntos; de partilha e 
enterajuda nesta tarefa por vezes tão cansativa que é sermos pais.

Apesar de já terem passado duas semanas desde este encontro, dou por mim por vezes a pensar que foi 
tudo tão rápido e que havia tanta coisa que se poderia ter dito e feito mas para as quais não houve tempo. 
A sensação, contudo, é boa, pois como dinamizadora deste grupo, sinto que o objetivo foi cumprido: um 
grupo de pais que se transformou num grupo de amigos, unidos pelos nossos bens mais preciosos que são 
os nossos filhos. Foi e é por eles que nos juntamos e nos ajudamos, criando momentos que iremos recordar 
com satisfação por muito tempo! Os nossos filhos irão ser, se Deus quiser, elementos permanentes na nossa 
vida que, tal como já o fazem hoje, nos desafiarão e ajudarão a querermos ser pessoas diferentes, cada vez 
melhores, e dispostas a sair da nossa zona de conforto. 

Miriam, Mãe da Lia (sala dos 3 anos) e da para sempre Monfortinha Débora

O que procurei neste grupo foram ideias e conceitos em relação a parentalidade, em síntese tentar saber  o 
que é que não sabia em relação a como ser pai: tudo servido numa travessa de slides powerpoint facilmente 
digeríveis. O que encontrei foi muito diferente mas mesmo assim não fiquei desiludido, nem perto! Nas in-
termináveis discussões e trocas de ideias, experiencias e historias - misturados com conceitos e ferramentas 
- encontrei pontos de referência, alternativas, muita dinâmica, convicção, valores, suporte, honestidade e até 
algumas iguarias. 

No fim, o problema era sempre o mesmo: as sessões eram demasiado curtas para os assuntos a ser tra-
tados, para todas as ideias, para todas as propostas, para todos os pontos de vista e apesar das sessões 
terem chegado a multiplicar-se para além do plano inicial, a ideia de fazer uma sessão fora do espaço dos 
Monfortinhos era muito atrativa. O plano inicial, um fim-de-semana de campismo. Tristemente o tempo não 
acompanhou, mas nos últimos 15 minutos a equipa se reorganizou e a viagem de campismo transformou-se 
num fim-de-semana de sossego. 

Confesso que cheguei tarde, como é costume. Desta vez, com um esforço adicional, cheguei meio-dia mais 
tarde. Mesmo assim encontrei-me com esse ambiente que as viagens de grupo têm: essa descontração de 
que chova o que chover vamos ter um fim-de-semana em grande porque estamos todos cá. E assim foi. O 
problema da duração das sessões ficou também parcialmente resolvido, os meninos todos a dormir e os pais 
a falar ate as tantas, e que sessão que esta foi. 

Fernando, Pai do Mateusz (sala dos 5 anos) e Sebastian (sala do 1 ano)



Mas que é que íamos fazer, um grupo tão grande com tanta chuva por diante? ...
Comer?! Claro!!! Está explicado o enigma das sacas infindáveis cheias de comida! E eu que cheguei a pen-

sar que tinha sido falha de comunicação e organização!!!
Só que na verdade fizemos muito mais que isso (e por isso as sacas voltaram quase cheias também). As 

crianças nunca alinham muito no desporto de levantar copos e talheres e a brincadeira de descascar amen-
doins rapidamente se torna aborrecida para menores de 13 anos. 

Entre muitas brincadeiras houve caça ao tesouro, jogos de futebol - para os mais energéticos, para os mais 
caseiros (AKA preguiçosos) Bingo (eu não consegui preencher nem uma linha!!!), e, cereja em cima do bolo, 
os nossos meninos prepararam-nos um espetáculo de talentos - e que talentosos eles são!!! Tudo planeado 
por eles! Tivemos direito a bilhete de ingresso, sala previamente organizada, pipocas e sumos. A apresen-
tadora Rita Silva foi chamando cada participante ao palco, e nós fomos ficando mais e mais surpreendidos, 
orgulhosos, babados e confesso nostálgica (eu que não tinha os meus tesouros presentes).

Como diz a canção “nós somos mais fortes” e não há chuva que consiga nem por um pouco abalar aquilo 
que juntos temos vindo a construir: confiança, proximidade, entreajuda e cumplicidade ou seja, uma verda-
deira Amizade! 

Então e o que trouxemos de lá, para além da comida?
Sofia, Mãe do Henrique (sala dos 5 anos) e da para sempre Monfortinha Patrícia

De lá trouxemos muito mais que comida: trouxemos uma amizade reforçada pelas partilhas de experiên-
cias e de ideias e pela preocupação comum de querermos ser melhores pais do que somos hoje e do que 
seremos amanhã. Exploramos as nossas emoções refletimos profundamente o nosso papel enquanto pais e 
acima de tudo a forma de nos superarmos.

Destas nossas “cabecinhas” pensadoras sai de tudo. Somos todos muito diferentes, em experiências de 
vida, em ideias e até crenças; esta diversidade enriquece-nos enquanto pessoas e pais. Desta vez foi um 
encontro onde as temáticas foram improvisadas, tal como estava previsto, de tal forma que cada um de nós 
trazia na mala mais do que o poderia partilhar em apenas dois dias. No entanto, a questão, que ainda hoje 
reflito, apareceu já a noite ia bem longa, a pergunta que se colocou sobre a mesa foi: “ Mas afinal, o que 
pensam os nossos filhos de nós?” . Questão difícil de responder? O que eles realmente pensam, ou o que nós 
gostaríamos que eles pensassem, ou ainda, o que não gostaríamos que eles pensassem. Esta questão deixou-
me inquieta, porque de facto nunca tinha refletido sobre isso... Penso que no geral não foi fácil responder, até 
que chegamos à conclusão que a melhor forma de responder a esta questão seria perguntar diretamente aos 
nossos filhos, para isso decidimos prolongar esta reflexão e registamos em vídeo a opinião de cada um deles. 

Na mala trouxe “tesourinhos” surpreendentes que serão revelados em breve. Com a certeza que a reflexão 
sobre esta temática está longe de terminar, e que cada um de nós a sentiu de forma especial.

Mafalda, Mãe do Tiago (sala dos 3 anos) e do para sempre Monfortinho Júlio

Pois é, Mafalda, e que vontade temos nós de espreitar para dentro dessa tua mala! 
O essencial está dito: somos muito diferentes e apesar disso – ou se calhar por isso mesmo – tudo funcio-

nou na perfeição. Vou resumir numa imagem bem clara: quando umas quantas “alminhas” conseguem estar 
noite dentro a conversar e a rir dos maiores disparates possíveis, sem defesas, isso é… amizade. Sabemos que 
a amizade entre os mais pequenos também saiu reforçada e não podia ser de outra forma, tantas as brinca-
deiras e iniciativas que partilharam! 

Houve espaço para tudo e para todos. Convergimos umas vezes, divergimos outras. Soubemos expor e 
ouvir. Este fim-de-semana provou o que eu já sentia há muito, que neste grupo reunimos o melhor de 2 
mundos: diversidade – com total respeito pelos diferentes modos de pensar, de agir e de ser de cada um – 
assente num pilar comum que é a vontade de nos superarmos enquanto pais e de sermos pais presentes 
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neste processo, tão desafiante quanto maravilhoso, que é o crescimento dos nossos filhos. 
De entre tantos outros pontos de conversa já aqui falados, houve um que foi abordado pela 1.ª vez: o 

preconceito associado a grupos de pais, ou, melhor dito e num âmbito mais alargado, a grupos de partilha 
em geral! Fruto de um certo pensamento sempre pessimista e do hábito enraizado de vermos o “copo meio 
vazio”, os grupos de partilha são vistos como instrumentos para se ultrapassarem problemas quando a pedra 
de toque é precisamente o oposto: antecipar e evitar os problemas!

Este encontro provou também que num ambiente descontraído e de liberdade controlada tudo flui. É ou 
não é? 

Carla, Mãe do para sempre Monfortinho João 

Claro que é, tudo foi fluindo de forma natural, sem pressas, sem medos de sermos julgados, pois estáva-
mos entre Amigos... sim Amigos, é assim que eu nos defino, deixamos de ser um grupo de Pais para sermos 
um grupo de Amigos, com um objectivo em comum... na verdade formamos uma verdadeira Família em que 
remam todos para o mesmo lado de forma a chegarmos a bom porto, ou seja SERMOS BONS PAIS!!!

Mas o que será isso de sermos bons pais?!?!  É realmente uma boa questão à qual tentamos responder 
durante este tempo que partilhamos... várias respostas surgiram e a uma conclusão chegamos, não há uma 
forma infalível para sermos BONS PAIS, há sim várias formas de sermos bons pais, pois cada criança tem as 
suas necessidades, os seus sonhos, as suas expectativas, a sua personalidade... Temos que nos tornar crian-
ças novamente, tentar ver as coisas como eles vêem e sermos para eles os seus Melhores Amigos... e aí sim 
impor-lhe regras, rotinas e limites (de forma a que eles próprio tenham uma palavra a dar, que pensem que 
são eles que estão a impor essas mesmas regras, limites e rotinas), os quais todas as crianças precisam para 
crescerem com a sensação de serem AMADAS... pois a presença dos pais nas suas vidas, (mas sem ocupar o 
espaço que a eles pertence) é sem dúvida a maior prova de AMOR que se lhes pode dar...

Como referiu a Mafalda (e correndo o risco de a repetir, mas assumo o risco pois trata-se de um assunto 
que me pôs a pensar e vem de encontro ao assunto anterior), durante este último encontro, uma questão 
muito pertinente foi colocada em cima da mesa, já a noite ia longa: “mas afinal, o que será que os nossos 
filhos pensam de nós?” e logo surgiu nas nossas cabeças coisas menos boas, pois nós adultos temos o mau 
habito de só vermos os erros, as falhas e o que podia ser melhorado. Mas, logo de seguida a questão foi 
reformulada “o que será que os nossos filhos pensam de bem de nós?”. Por breves instantes todos ficamos 
a olhar para o papel em branco, olhamos uns para os outros, com um olhar de cumplicidade como quem 
pede ajuda... depois de alguns sorrisos e gargalhadas lá surgiram no papel alguns adjetivos, poucos e tirados 
a saca rolhas... mas a questão continuava na nossa cabeça: afinal o que realmente os nossos filhos pensam 
de nós ?!?! pois bem a resposta a essa questão é o tesouro que a Mafalda tem na sua mala, esse tesouro 
será partilhado com todos em breve, até lá fica a expectativa, a ansiedade... Será que somos os bons pais 
que tanto queremos ser? Em breve, muito em breve teremos a nossa resposta, mas Será que é a que tanto 
esperamos?...

 Até já! 
Cecília, Mãe do Manuel (sala do 1 ano) e da para sempre Monfortinha Luísa

DESIGN GRÁFICO 
Mafalda Carreira, mãe do Tiago (sala 3 Anos e do para sempre Monfortinho Júlio Afonso)

www.keepamemory.eu |carreira.mafalda@gmail.com | tlm: 917 781 712

Para aprofundar qualquer uma destas questões, para consulta de bibliografia ou simples 
partilha de opinões contactar:

miriamcarido@gmail.com | 936 114 343
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